
  

  

 1396سال  فرايند ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون دستياري تخصصي باليني

به 14الي  8ساعت   11/6/96مورخ   شنبه    روزرساند جهت ثبت نام با همراه داشتن مدارك الزم ضمن عرض تبريك، به اطالع مي

  اداره تحصيالت تكميلي مراجعه نمايند. 

 -طبقـه دوم   -دانشگاه علـوم پزشـكي قـم    -خيابان ساحلي -آدرس: قم مراجعه به اداره تحصيالت تكميلي دانشگاه و دريافت فرم هاي ثبت نام: -1

  )025-31071396اداره تحصيالت تكميلي (شماره تماس: 

  ارك مورد نياز جهت تكميل پرونده مد  -2

  سري) 4كپي تمام صفحات شناسنامه (اصل و  .1

  )پشت و رو  -سري 4كپي كارت ملي (اصل و  .2

  قطعه)12عكس ( .3

 تصوير كارت نظام پزشكياصل و  .4

  اصل و تصويرگواهي پايان خدمت طرح تامين نيروي انساني يا معافيت از آن .5

  اصل و تصوير دانشنامه يا گواهي فراغت از تحصيل .6

  جهت دانشجويان ترم آخر از دانشگاه محل تحصيل 31/06/96تحصيل تا تاريخ گواهي مبني بر فراغت از  .7

 تصوير حكم استخدامي رسمي يا پيماني يا تصوير قرارداد اشتغال به كار/ ماموريت آموزشي يا مرخصي بدون حقوق .8

  اصل پروانه دائم/ مطب .9

  آزمون كه رتبه پذيرفته شده در آن قيد شده باشد و نهايي كارنامه علمي .10

 افتتاح شماره حساب همراه بانك رفاه /  اعالم شماره حساب همراه بانك رفاه .11

 سري ) 1( اصل و كپي مدرك نشان دهنده وضعيت نظام وظيفه آقايان .1

  هاي مربوطه تكميل فرم .12

 تعهد محضري  .13

  

 
  الزامي است  هاي ذيلارائه گواهي قابل توجه پذيرفته شدگان رشته دستياري پزشك خانواده:

  10/11/95مورخ  وزارت متبوع  راي صادره در هشتادو چهارمين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصيبر اساس 

و تحصيالتي آنان  طول مدت آموزش دستياري و پيش شرط هاي  شروع دوره باليني پذيرفته شدگان اين رشته تخصصي در آزمون بر اساس سوابق كاري

 گردد.مشروحه ذيل تعيين مي  "ب "و "الف "بر اساس موارد مندرج در بندهاي 

سـال   2دارا باشند و يا پزشكان داراي حـداقل  ار مربوطهدقراردا اب خانواده پزشك بعنوان عرصهدر تفعالي قساب لسا5 حداقل كه يعموم نپزشكاالف)  

بهداشـت  وززارت  و يـا گـروه گسـترش      مديريت  شبكه  معاونـت  سابقه فعاليت در برنامه پزشك خانواده در عناوين مديريتي  و كارشناسي  در مركز 

معاونت بهداشتي دانشگاههاي علوم پزشكي ويا سابقه مـديريت در سـاير معاونـت هـا و ادارات تابعـه وزارت بهداشـت درمـان و آمـوزش پزشـكي و          

  دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي  كشور  باشند .

دت توانمند سازي پزشكان عمومي در زمينه پزشك خانواده يا دوره معادل آن به تاييد دبيرخانه پودماني پزشك خانواده يا دوره كوتاه م MPHب) دوره 

  پزشكي عمومي و هيات ممتحنه رشته تخصصي پزشك خانواده را گذرانده باشند.

  

  



  

  

  

  

  

  31071326تلفن:    -ي دفتر حقوق -طبقه دوم  -دانشگاه علوم پزشكي قم -خيابان لواساني(ساحلي) -قم :آدرسمراجعه به دفتر حقوقي:  -3

  دفتر هيات جذب اعضاي هيات علمي -طبقه دوم  -دانشگاه علوم پزشكي قم -خيابان لواساني(ساحلي) -آدرس: قم مراجعه به گزينش: -4

  دفتر حراست -طبقه اول  -دانشگاه علوم پزشكي قم -حلي)خيابان لواساني(سا -آدرس: قم مراجعه به حراست: -5

  دريافت شماره دانشجويي پس از ثبت نام در سيستم سما -6

 -متري شهيدبهشتي، چهارراه دوم، ابتـداي خيابـان شـهيدچمران، سـاختمان غـذا و دارو       20: آدرس: خيابان مراجعه به امور دانشجويي و فرهنگي -7

  )025-36162626و  025-36162631اداره امور دانشجويي و فرهنگي (شماره تماس:  معاونت دانشجويي و فرهنگي،

  گردد.الزم بذكر است شروع به آموزش متعاقبا اعالم مي

  باشد.مي در توضيحات فوق  كليه مدارك مورد نياز ارائه توجه: ثبت نام از پذيرفته شدگان محترم  منوط به 

 

  

  

  

    

  


