
 1398سال  ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون دستیاری تخصصی بالینی اطالعیه

به   12الی  8ساعت   از طبق جدول ذیل  رساند جهت ثبت نام با همراه داشتن مدارک الزمضمن عرض تبریک، به اطالع می

 اداره تحصیالت تکمیلی مراجعه نمایند. 

 تاریخ روز رشته

 15/04/98 شنبه بیماری های اعصاب 

 15/04/98 شنبه بیماری های داخلی

 15/04/98 شنبه قلب و عروق

 15/04/98 شنبه زنان و زایمان

 16/04/98 یکشنبه بیهوشی

 16/04/98 یکشنبه جراحی عمومی

 16/04/98 یکشنبه طب اورژانس

 16/04/98 یکشنبه بیماری های کودکان

 مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده  

 سری( هر سری مجزا منگنه شود.  4اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه ) .1

 صفحه اول و دوم شناسنامه دستیار و همسر)جهت متاهلین( .2

ارسال شده  اسدت. تیدویر    پشت و رو ( در صورتی که جهت تعویض به مراجع  -سری 4اصل و کپی کارت ملی ) .3

 رسیه مربوطه.

 قطعه(12عکس ) .4

 سری ( 2) اصل و کپی مهرک نشان دهنه  وضعیت نظام وظیفه آقایان .5

  اصل و تیویر کارت نظام پزشکی .6

 اصل و کپی پروانه دائم مطب .7

 اصل و تیویرگواهی پایان خهمت طرح تامین نیروی انسانی یا معافیت از آن .8

  گواهی فراغت از تحییلاصل و تیویر دانشنامه یا  .9

 جهت دانشجویان ترم آخر از دانشگا  محل تحییل  - 31/6/97گواهی مبنی بر فراغت از تحییل تا تاریخ  .10

 و بعه از آن 94گواهی موفقیت در آزمون صالحیت بالینی/فارغ التحییالن از بهمن  .11

 موافقت بهون قیه و شرط محل کار )جهت شاغلین( .12

 پیمانی یا تیویر قرارداد اشتغال به کار/ ماموریت آموزشی یا مرخیی بهون حقوقحکم استخهامی رسمی یا  .13

 مستنهات سهمیه ثبت نامی و قبولی )جهت مشمولین استعهاد درخشان، امور شاهه و ایثارگران و غیر ( .14

 کارنامه علمی و نهایی آزمون که رتبه پذیرفته شه  در آن قیه شه  باشه .15

 رفا  /  افتتاح شمار  حساب همرا  بانک رفا  اعالم شمار  حساب همرا  بانک .16

 فرم تسویه صنهوق رفا  دانشجویان .17

 تکمیل فرمهای مربوطه .18

سنه تعهه محضری ) اتباع ایرانی و غیر ایرانی( که اصل آن به دفتر حقوقی دانشدگا  ارائده شده  و کپدی آن منضدم بده        .19

 امضای دفتر حقوقی میبایست به واحه تحییالت تکمیلی ارائه شود. 

 

http://edu.muq.ac.ir/uploads/108_94_47_farayand.pdf


 :نماییدکلیک طه وفت فرم تعهد محضری و قوانین و مقررات مربیاجهت در

 راهنمای اخذ تعهد -

 ادآز دستیاران از  یمحضر تعهد اخذ فرم -

 بالینی تخصصی مقطع شدگان فتهپذیر تعهد سند مفر -

 ادآز دستیاران از ملکی وثیقه اخذ مفر -

 بالینی تخصصی مقطع شدگان فتهپذیر ملکی وثیقه مفر -
 

اتداق   –طبقده دوم   -دانشگا  علدوم پزشدکی قدم    -خیابان ساحلی -آدرس: قم دریافت فرم های ثبت نام:و  بایگانیراجعه به م -1

304  

  304اتاق  –طبقه دوم  -دانشگا  علوم پزشکی قم -خیابان ساحلی -آدرس: قم: ثبت نام در سیستم سما -2

اتاق  -ادار  تحییالت تکمیلی  -طبقه دوم  -دانشگا  علوم پزشکی قم -خیابان ساحلی -آدرس: قمچک کردن مدارک ثبت نام:  -3

321 - 31071396 

) پذیرفته شهگان شهریه 321اتاق   -طبقه دوم  -دانشگا  علوم پزشکی قم -خیابان ساحلی -: قم :آدرس: شهریهمراجعه به امور -4

 (31071396پرداز تلفن: 

) جهدت   322اتداق    -طبقده دوم   -دانشگا  علوم پزشدکی قدم   - خیابان ساحلی -: قم :آدرس :مراجعه به امور شاهد و ایثارگر -5

 دانشجویان مشمول امور شاهه و ایثارگر(

)کلیده  303اتداق    -طبقده دوم   -دانشگا  علوم پزشکی قم - خیابان ساحلی -قم :آدرس :نظام وظیفهمراجعه به امور مشمولین  -6

 برادران(

تلفدن: آقدای     –دفتدر حقدوقی    -طبقده دوم   -دانشگا  علوم پزشکی قدم  - خیابان ساحلی -قم :آدرسمراجعه به دفتر حقوقی:  -7

 02531071404سلگی 

دفتر هیات جذب اعضای هیدات علمدی    -طبقه دوم  -دانشگا  علوم پزشکی قم - ساحلیخیابان  -قمآدرس:  مراجعه به گزینش: -8

 02531071313آقای یوسفی  –

آقدای صدادق زاد     –دفتدر حراسدت    -طبقده اول   -دانشگا  علوم پزشدکی قدم   - خیابان ساحلی -قمآدرس:  مراجعه به حراست: -9

02531071273 

 : مراجعه به امور دانشجویی و فرهنگی -10

دانشجویی و فرهنگیمعاونت   

 31971503-31971502رفاهی: 

 31971505-31971504امور خوابگا  ها:  

 31971507 -31971506تغذیه : 

 3- 31971513فرهنگی: 

31971514 

 

اصفهان، بعه ازپردیسان و  –پردیس دانشگاهی: جاد  قهیم قم 

بوستان غهیر، روبروی ورزشگا  یادگار امام، جنب دانشگا  حضرت 

 )س(معیومه

طبقده   -دانشگا  علوم پزشکی قم -خیابان ساحلی -آدرس: قم مراجعه به اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه و  اتمام  ثبت نام: -11

 025-31071395شمار  تماس:  -ادار  تحییالت تکمیلی  -دوم 

ازپردیساان و بوساتان یادیر،    اصفهان، بعد  –آدرس: جاده قدیم قم  – 02/06/98آموزشی از تاریخ  و دوره شروع کارگاه های

دانشاکده پزشاکی سارکار خاانم صامدی       روبروی ورزشگاه یادگار امام، جنب دانشگاه حضرت معصومه)س مجتمع پاردیس 

31971155 

حتی یک مورد  دستیاری ارائه مدارک فوق  الزامی است و در صورت ناقص بودن های قابل توجه پذیرفته شدگان رشته

 .می باشیم انجام ثبت نام معذور ، مدارک از

http://edu.muq.ac.ir/uploads/108_94_52_rahnema.pdf
http://edu.muq.ac.ir/uploads/108_94_17_2.pdf
http://edu.muq.ac.ir/uploads/108_94_30_3.pdf
http://edu.muq.ac.ir/uploads/108_94_46_1.pdf
http://edu.muq.ac.ir/uploads/108_94_70_4.pdf

