
دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي رشته هاي پزشكي پنجمين پذيرفته شدگان چهل و كليه 

 شهريور ماه 12و11باشد در روزهاي  شگاه علوم پزشكي بوشهر ضروري ميندا  باليني

  )جهت ثبت نام و تحويل مدارك ذيل اقدام نمايند.12/6/97و11(

  

ر ب )پيكسلJPG )200×250ت مبا فرقطعه به همرا فايل اسكن شده عكس  12پشت نويسي شده  3×4عكس جديد -1

 CDروي 

  سري 2اصل و تصوير شناسنامه از تمام صفحات -2

  سري 2اصل و تصوير كارت ملي -3

  سري 2اصل وتصوير كارت نظام پزشكي  -4

  خدمت پزشكان و پيراپزشكاناصل و تصوير گواهي وضعيت خدمت مشمولين قانون  -5

  سري (جهت آقايان) 2اصل و تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت - 6

  اصل و تصوير پروانه دائم پزشكي -7

  اصل و تصوير مدرك تحصيلي دكتراي حرفه اي -8

  تسويه حساب صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي -9

  مونتصوير كارنامه قبولي در آز-10

تصوير آخرين حكم استخدامي، و ارائه نامه موافقت بدون قيد وشرط سازمان محل خدمت با ادامه تحصيل، حكم  -11

مرخصي بدون حقوق و يا ماموريت آموزشي از تاريخ شروع دوره تا پايان دوره دستياري، ضمنا دانشجويان بورسيه 

پس از سپردن تعهد به سازمان مربوطه يك نمونه از تعهد را سازمانها و نهادهاي دولتي و كارمندان دانشگاههاي ديگر 

  جهت ثبت نام ارائه نمايند..

  براي پذيرفته شدگان سهميه هاي رتبه اول، استعدادهاي درخشان 31/6/97گواهي فراغت از تحصيل تا تاريخ -12

  گواهي رتبه از دانشگاه محل تحصيل پذيرفته شدگان سهميه رتبه هاي برتر -13

به امور حقوقي  ئه اصل سند محضري جهت پذيرفته شدگان از سهميه آزاد و مناطق محروم قبل از شروع دورهارا -14

) و 07733326317رو به روي سينما بهمن شماره تماس ضروري  معلمخيابان دانشگاه واقع در سايت مركزي دانشگاه (

  دانشگاه ارائه كپي آن به تحصيالت تكميلي

  شجوييفرم گزينش دانتكميل -15

  فرم كد مركزي مشخصات پذيرفته شدگانتكميل  -16

 مراجعه به امور دانشجويي واقع در سايت پرديس طبقه همكف ضلع جنوبي- 17

  مراجعه به دانشكده پزشكي  در سايت مركزي دانشگاه و مدير گروه مربوطه-18

اعالم شده و نيز اعالم  و يا عدم شروع به آموزش در زمان هاي به هر دليل عدم ثبت نام در موعد مقرر 

انصراف پس از شروع به آموزش جهت پذيرفته شدگان به منزله انصراف قطعي فرد پذيرفته شده محسوب 

الزم به ذكر است  نمي باشند. شده و اين گروه از افراد مجاز به شركت در آزمون پذيرش دستيار سال آينده

به درخواستهاي كتبي پذيرفته شدگان مبني بر (انتقال، مهماني ) از كليه مبادي ذيربط بدون عدم مراجعه و 

ثبت نام و شروع دوره آموزشي ترتيب اثر داده نمي شود و به منزله انصراف قطعي فرد پذيرفته شده محسوب 

  مي شود.


