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بسمه تعالي

 درمان و آموزش پزشكي ،وزارت بهداشت

دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی

 هايدستیار رشته پذيرش آزمون دوره نپنجمیسي و دفترچه 

 پزشكي بالیني تخصصيفوق 

12/11/1316 مورخ  

داوطلب گرامي :  

  لطفا ضمن مطالعه دقيق اين راهنما جهت دريافت ثبت نام  اينترنتي بودنبا توجه به ،

 مراجعه شود. http://sanjeshp.ir مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس : اطالعات به سايت  كليه
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 مقدمه:
يق براي تمامي پويندگان و پژوهنددگان ررهده ر د  و    با سپاس بيكران به درگاه ايزد منان و آرزوي توف     

در  تخصصدي دسدتيار فدو    كتبي پديير   آزمون دوره مينپنجسي و سرب ندي براي داوط بان رزيز،و آگاهي و اميد 

به هورت متمركزدر شهرتهران برگزار خواهدد   12/11/1991هبح روز پنجشنبه مورخ  9سارت در  مصوب هايرشته

براساس جدول زمانبنددي كده در    17/11/1991و11نبه مورخ شسه  شنبه ودودر روزهاي  نيز شفاهيآزمون  گرديد.

 گردد برگزار خواهد شد.ه ميگام توزيع كارت ورود به ج سه ارايهن

 .محل برگزاري آزمون كتبي در هنگام توزيع كارت به اطالع ك يه داوط بان رسانده خواهد شد

 نمايند. نامو مفاد اين راهنما ثبت تخصصيفو  هايآموز  دوره نامه آئين اب توانند مطابقمي متقاضيان

 در اين دوره محدوديت سني جهت شركت در آزمون وجود ندارد.

 شرايط الزم جهت شرکت در آزمون فصل اول:

 :شرايط عمومي -الف

 

 

 

 

 
 

 يد هالحيت رمومي طبق ضوابط شوراي رالي انقالب فرهنگي تأي -1 -الف

تخصصي نياز به گزينش رمومي هاي فو ر مي رسمي )قطعي يا آزمايشي( براي تحصيل در دورهتبصره: ارضاي هيات

 مجدد ندارند. 

يدد  ها يدا مراكدز مدورد ت ي   ن از دانشگاهنياز و يا گواهي قبولي آداشتن مدرك دانشنامه تخصصي رشته پيش -2 -الف

 موز  پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آ

 نظام وظيفه يا معافي براي آقايانداشتن برگ پايان خدمت  -9 -الف

باشدد و داوط بدان داراي معافيدت موقدت پزشدكي و يدا كفالدت بدا         ك مه معافي به مفهوم معافيت داي  مي -1تبصره 

توانند در آزمون پيير  دستيار شركت نمايند . بديهي است در هورت فراخوانده شدن بده انجدام   مسئوليت خود مي

 . ترخيص آنان به رهده نخواهد داشت ت وظيفه، اين وزارتخانه هيچگونه تعهدي برايخدم

باشند در آوران بهداشت ميداوط باني كه در حال انجام خدمات قانوني شامل خدمت وظيفه رمومي يا پيام -2تبصره 

رسدد مجداز بده    ه اتمدام مدي  شهريورماه سال بعد بد  91هورت ارائه گواهي مبني بر اينكه مدت سربازي آنان تا تاريخ 

 شركت در آزمون پيير  دستيار خواهند بود. 

ر مي مشغول انجام خددمت وظيفده   تأرنوان ماده يك قانون نحوه تامين هيه آن دسته از متقاضياني كه ب -9تبصره 

كده   اين باشند در هورت موافقت دانشگاه محل خدمت و ارائه گواهي مبني برهاي ر وم پزشكي كشور ميدر دانشگاه

شهريورماه سال بعد معادل مدت خدمت سربازي مصوب ستاد فرماندهي كل نيروهاي مس ح را )در حدال   91تا تاريخ 

طور مشروط در آزمون شركت نمايند و در هدورت قبدولي و   ه توانند بماه( خواهند گيراند، مي 21تا  11حاضر مدت 

 . رات شروع به آموز  نمايندطبق مقروظيفه، نداشتن منع قانوني از نظر اداره نظام

برابر  2نياز در هر سال تحصي ي، معادل هاي آزمون دانشنامه تخصصي هر رشته پيشزين رتبهاز ميان حاي -4تبصره 

نياز در هورتي كه مشمول خدمت وظيفه رمومي باشند با ررايدت سداير   تخصصي آن رشته پيشهاي فو تعداد رشته

داوطلبنان  در اينن دوره  هشتادوچهارمین نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي  2توجه: براساس موضوع 

دوره هناي  ش دستیار فوق تخصصي، مجاز بنه شنرکت در آزمنون    شرکت کننده واجد شرايط در آزمون پذير

 آتي نخواهند بود.تكمیلي تخصصي 
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نام و شركت نمايند و در هورت هورت مشروط در آزمون پيير  دستيار ثبته وانند بتنامه ميشرايط مندرج در آيين

ي ي باالتر به مشدموالن  ر مي و قانون اجازه ادامه تحصيل در مقاطع تحصتاستفاده از قانون نحوه تأمين هيأ قبولي با

انتخاب رشدته ايدن افدراد در     شهريورماه سال بعد از خدمت ترخيص شده و شروع به آموز  نمايند 91، تا اين قانون

نفدر در هدر رشدته     2نيداز و تدا سدقف حدداك ر     نام بر اساس رتبه آزمون دانشنامه تخصصدي رشدته پديش   هنگام ثبت

باشدد  رشته مي 9تخصصي وابسته به آن هاي فو باشد. بعنوان م ال در رشته داخ ي كه تعداد رشتهتخصصي ميفو 

ه تخصصي رشته داخ ي در هورتي كه مشمول خدمت وظيفده رمدومي باشدند    آزمون دانشنام هجدهبه نفرات اول تا 

زمدون  تخصصدي در آ نفر در هر رشته فدو   2نامه و حداك ر شود در هورت دارا بودن ساير شرايط آييناجازه داده مي

 پيير  دستيار شركت نمايند.

 شركت و قبولي در آزمون پيير  دستيار  -4 -الف

 اي برحسب رشته وثر حرفهنداشتن نقص رضو م -5 -الف

( و هاي تكمي ي تخصصي )ف وشيپپزشكي و دورهتخصصي هاي فو ردم اشتغال به تحصيل در يكي از رشته -1 -الف

Ph.D )به جز مشمولين آيين نامه پزشك پژوهشگر( 

هداي  هتخصصدي در يكدي از رشدت   شدگان آزمون نهايي فدو  تخصصي و قبولدارندگان مدرك دانشنامه فو : 1 تبصره

 باشند.ر آزمون پيير  دستيار نميپزشكي مجاز به شركت د

 م مجاز به شركت در آزمون پيير  دستيار اين دوره نمي باشند.چهار: پيير  شدگان آزمون دوره سي و 2تبصره 

 :شرايط اختصاصي -ب

 آئین نامه پزشك پژوهشگر:مشمولین استفاده از  -1 -ب
زشك پژوهشگر مي باشند با ررايت ك يه منددرجات ايدن دسدتورالعمل و پد  از     افرادي كه متقاضي ورود به برنامه پ

مطالعه مفاد، آئين نامه برنامه پزشك پژوهشگر در هورتي كه واجد شرايط مي باشند بايد هنگام ثبت ندام در آزمدون   

محدل   -رشته نمره %99فو  تخصصي گزينه پزشك پژوهشگر را انتخاب نمايند. الزم به ذكر است افرادي كه حداقل 

انتخابي را در آزمون فو  تخصصي كسب نمايند و واجد شرايط آئين نامه و متقاضي ورود به برنامه پزشك پژوهشدگر  

باشددند. مددي تواننددد از طريددق فراخددوان برنامدده پزشددك پژوهشددگر كدده در هددفحه پزشددك پژوهشددگر بدده آدرس     

rcd.research.ac.ir ت در مصداحبه سداختارمند اقددام نمايندد.     ، نسبت به تكميل مدارك و شدرك ه استارالم شد

در سايت مربوطه ردالم شدده   ليست مراكز ميزبان مورد تائيد و ظرفيت آنها از طريق فراخوان برنامه پزشك پژوهشگر 

 است. )آئين نامه به پيوست(

 مشمولین استفاده از مزاياي پذيرش اعضاي هیأت علمي: -2 -ب
هداي  در اين دوره از آزمدون ورودي رشدته  آموز  پزشكي و تخصصي،  ادوهفتمين نشست شورايشتبنا به مصوبات ه

ر دوم پزشدكي و    دانشدگاههاي  و پيمداني  رسمي ر مي هيأت ارضاي محل به –هر رشته ظرفيت %59تخصصي، فو 

 . داشت خواهد خدمات بهداشتي درماني كشور و دانشگاه ر وم پزشكي ارتش و  شاهد اختصاص
محل انتخابي را كسب نموده باشد مشمول سقق    –كه عضو هيأت علمي حد نصاب نمره آزاد در رشته  : در صورتي1تبصره 

 محل قرار نمي گيرد. –ظرفيت هر رشته  %05پذيرش به ميزان 

محل يك نفر باشد پذيرش براساس نمره كل مكتسبه داوطلبين آزمون مربوطقه از   –ظرفيت رشته تي كه : در صور2تبصره 

 كل تراز شده صورت مي گيرد. باالترين نمره

محل به تعداد )فرد( باشد در خصوص پذيرش آخرين فرد در قالب ظرفيت، براساس  –: در صورتيكه ظرفيت رشته 3تبصره 

 نمره كل مكتسبه تراز شده داوطلبين آزمون مربوطه از باالترين نمره كل تراز شده صورت مي گيرد.
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شدوند. و  پزشكي آزاد اسالمي مشمول استفاده از مزاياي فو  شناخته نمي ارضاي هيأت ر مي دانشگاه ر وم :4تبصره 

 بصورت آزاد مورد پيير  قرار خواهند گرفت.

ها و نهادها كه از ماموريت آموزشي استفاده مي كنند م زم در اين دوره مستخدمين ساير سازمانها، وزارتخانه :0تبصره 

 باشند.ررايت ساير مندرجات اين دستورالعمل مي به سپردن تعهد محضري به محل استخدام خود با

ظرفيت تكميل نشده ارضاي هيأت ر مي در هر رشته به ساير داوط بان با ررايدت مقدررات مربوطده همدان      :6تبصره 

 رشته تع ق خواهد يافت. 

 باشد.در شرايط يكسان اولويت پيير  با ارضاي هيأت ر مي مي :7تبصره 

 (1ر مي الزامي است. )فرم شماره  شگاه براي استفاده از سهميه ارضاي هيأتارائه موافقت دان :8تبصره 

ارضداي هيدأت    %59ارضاي هيأت ر مي پييرفته شده در آزمون پيير  دستيار فدو  تخصصدي )سدهميه     :9تبصره 

ر مي( م زم به سپردن تعهد محضري خدمت خاص به ميزان سه برابر طول دوره آموزشي مصوب به دانشدگاه محدل   

 خواهند بود. 1997ام مهرماه تخدام، تا تاريخ سياس

هنگام شروع به انجام خدمات در مواردي كه به پيشنهاد دانشگاه و تائيد معاونت آموزشي وزارت بهداشدت،   :15تبصره 

درمان و آموز  پزشكي نياز مبرم آموزشي وجود ندارد مدت تعهدات ارضاي هيأت ر مي پييرفته شده با اسدتفاده از  

 ي مرتبط قابل تق يل به ميزان دو برابر طول دوره آموزشي مصوب خواهد بود.مزايا

 مشمولین استفاده از سهمیه رزمندگان و ايثارگران:-3 -ب

 دستيار بدا ررايدت مقدررات بده     پيير  در آزمون هورت وجود متقاضي(در ) هر رشته پيير  ظرفيت %25حداك ر 

و  ورود رزمنددگان  براي ايجاد تسهيالتني به اي ارگران و مشمولين قانون خدمات جامع خدمت رسا قانون مشمولين

 ، تع ق خواهد گرفت.بسيجي جهادگران

نمدره   %19مشمولين قانون ايجاد تسهيالت براي ورود رزمندگان و جهادگران بسيجي كه موفدق بده كسدب    : 1تبصره 

شفاهي معرفي مي گردند و با ررايت ك يه مقررات مورد آزمون  ايند بهآزمون كتبي آخرين نفر ارالم شده را كسب نم

 پيير  قرار خواهند گرفت.

نمره آزمون كتبدي آخدرين نفدر     %79موفق به كسب مشمولين قانون جامع خدمات رساني به اي ارگران كه : 2تبصره 

ر  قدرار خواهندد   آزمون شفاهي معرفي مي گردند و با ررايت ك يه مقررات مدورد پديي   ايند بهارالم شده را كسب نم

 گرفت.

 باشد. مي ارمال نفر يا بيشتر قابل 5 پيير  با ظرفيت هايتنها در رشتهو اي ارگران  رزمندگان سهميه :3تبصره 

ه ب نتيجه و ارالم و شفاهي كتبي امتحان مراحل در ك يه و اي ارگران رزمندگان از سهميه استفاده متقاضيان :4تبصره 

 شوند.مي محسوب رزمنده سهميه رنوان

 مشمولین شیوه نامه پذيرش دانشجويان بومي توسط دانشگاهها با اولويت مناطق محروم:-4 -ب

ك يه داوط باني كه بطور كامل داراي شرايط يكي از بندهاي چهارگانه زير باشند مجداز بده اسدتفاده از مزايداي      -9-1

 .مرتبط با اين شيوه نامه شناخته مي گردند

مقطع تحصي ي كامدل از مقداطع    2متولد استان محل استقرار دانشگاه منطقه محروم انتخابي بوده و حداقل  -1-بند

 تحصي ي قب ي خود را در آن استان گيرانده باشد.

محل تولد يكي از والدين يا همسر داوط ب، استان محل اسدتقرار دانشدگاه منطقده محدروم انتخدابي بدوده و        -2-بند

 قل سه مقطع تحصي ي كامل از مقاطع تحصي ي قب ي خود را در آن استان گيرانده باشد.داوط ب حدا
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قطعي دانشگا ههداي ر دوم پزشدكي كشدور و      –آزمايشي و يا رسمي  –داوط ب در استخدام پيماني، رسمي  -9-بند

منداطق محدروم   سال سابقه خددمت در   7سازمان هاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموز  پزشكي با حداقل 

 استان مورد نظر باشد.

هاي ر دوم پزشدكي و مراكدز و موسسدات وابسدته بده وزارت        هاي اجرايي غير از دانشگاه مستخدمين دستگاه تبصره:

بهداشت مشروط به قطع رابطه استخدامي با دستگاه متبوع خود و توديع سند تعهد به وزارت بهداشت مدي توانندد از   

 كنند. تسهيالت شيوه نامه استفاده

سال در مناطق محروم اسدتان خددمات مدرتبط بدا      7متقاضيان تحصيل در مقطع فو  تخصصي كه حداقل   -4-بند

شناخته مقطع رمومي و تخصصي خود را ارائه كرده باشند، مي توانند به رنوان متقاضي بومي مشمول اين آيين نامه 

 .گردند

از ظرفيت اه ي و يا به هورت مازاد بر ظرفيت( بندا   هيمحل )به هورت سهم_ ظرفيت هر رشته  %99حداك ر  -9-2

هاي ر وم پزشكي مناطق محروم و هالحديد دبيرخانه شوراي آموز  پزشدكي و   به ارالم نياز وارده از سوي دانشگاه

 تخصصي به مشمولين پيير  براساس اين شيوه نامه تع ق خواهد يافت.

محدل اردالم   _ اي مورد نياز متعاقباً در هنگدام انتخداب رشدته   ظرفيت پيير  در مناطق محروم و نيز رشته ه -9-9

 خواهد گرديد.

پييرفته شدگان بر مبناي اين شيوه نامه از بدو ورود مك ف به توديع سند تعهد محضري بده ميدزان سده برابدر      -9-4

ه اندد  مدت تحصيل در شهرستان، بخش يا روستاهاي مورد نياز دانشگاههاي محل تعهددي كده در آن پييرفتده شدد    

 خدمت نمايند.

در هورتي كه شرايط به كارگيري دانش آموخته در محل اولويت انتخابي فدراه  نباشدد، دانشدگاه مشدمول      :1تبصره 

مك ف است وي را جهت انجام تعهد به محل ديگري از مناطق محروم تحت پوشش خود ارزام نمايد و متعهد مك دف  

حال انجام خدمات مورد تعهد براي مقاطع رمومي و تخصصي )به جدز   به تبعيت از دستور دانشگاه خواهد بود. در هر

 در مركز استان ممنوع است. (فو  تخصصي

 تعهدات موضوع اين شيوه نامه تحت هيچ شرايطي قابل خريد نمي باشد. :2تبصره 

تحصديل، ريدز   آزادسازي دانشنامه تحصي ي متعهدين و يا هدور هر نوع گواهي تحصي ي، تائيديه فراغدت از   :3تبصره 

هداي ر دوم    يدد دانشدگاه  كامل تعهدات داندش آموختگدان بده تأي   نمرات و يا هر قس  مدرك تحصي ي منوط به اتمام 

 پزشكي مشمول شيوه نامه مي باشد.

در خالل انجام تعهد، فعاليت حرفه اي متعهدين در منداطق غيدر از اسدتاني كده بدا اسدتفاده از سدهميه آن         :4تبصره 

ممنوع بوده و پروانه مطب اين دسته از افراد در مدت اجراي تعهد، توسط سازمان نظام پزشكي بده  پييرفته شده اند، 

هورت استاني و براي استاني كه متعهد براي خدمت در آن پييرفته شده است، هادر خواهدد گرديدد. پد  از اتمدام     

 ديت پروانه را هادر خواهد كرد.تعهد، معاونت آموزشي گواهي الزم براي سازمان نظام پزشكي به منظور رفع محدو
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 ثبت نام و مدارک الزم فصل دوم:

  کارت و توزيع نام ثبت -الف

با مراجعه به سدايت اينترنتدي    29/19/1991 لغايت 19/19/1991 توانند از تاريخمي واجد شرايط داوط بان -1 -الف

http://sanjeshp.ir  و در نظر گرفتن وضعيت شركت در آزمون )رضو هيدأت   نيازپيش تخصصي رشته به و با توجه

 نمايند.  نام مفاد راهنما ثبت و براساس را انتخاب تخصصيفو  هاياز رشته آزاد، بومي و يا رزمنده( هرفاً يكي ر مي،

كده   1991حصدي ي  نياز در سال تپيش هايدر رشته تخصصي دانشنامه برتر آزمون هايز رتبهحاي داوط بان -2 -الف

 .نام اينترنتي ارالم نمايندمراتب را در فرم ثبت بايستباشند، ميمشمول خدمت وظيفه رمومي مي

 هيچگونه دبيرخانه باشند اين گرديده ارزام وظيفه نظام خدمت جهت افراد مورد بحث كه در هورتي ذكر است شايان

 از مداده  با استفاده داوط ب كه در هورتي است . بديهينخواهد داشت رهده هب تحصي ي اخي معافيت در قبال تعهدي

 تدرخيص  از خددمت  مقدررات  باشدد مطدابق   خدمت به و مشغول شده جيب ر مي هيأت ارضاي تأمين نحوه قانون 1

 خواهد گرديد. 

 از ليسدت داوط بدان شدركت در آزمدون     داوط دب  ندام  حدي   و باردث  بار مجاز نبدوده  از يك بيش نام ثبت -9 -الف

 گردد. مي

 .مجاز نيست رنوان هيچ به ، تغيير رشتهرشته و انتخاب نام از ثبت پ  -4 -الف

 گردد ترتيدب  نام و از طريق سايت اينترنتي مربوطه ارسالدر مه ت مقرر ثبت كه نامي ثبت مدارك هرفاً به -5 -الف

 خواهد شد. اثر داده

از طريدق سدايت    11/11/1991و19 مدورخ  و چهارشدنبه  شدنبه  سه در روزهاي آزمون ج سه ورود به كارت -1 -الف

 گردد.اليكر توزيع مياينترنتي فو 

  نام مورد نیاز ثبت مدارک -ب

 5999دمات پيدام كوتداه   و خد  ريال 299/999/1با پرداخت اينترنتي مب غ جهت دريافت مجوز ثبت نام داوط ب بايد 

موفق به اخي كد پرداخت شده و با كد ميكور مجاز به آغاز مراحل ثبت نام  http://sanjeshp.irاز طريق سايت  ريال

 خواهيد بود.

 باشد.قابل استرداد نمي فو  تبصره: وجه

 .دارسال گرد kb 999-199و حج   jpgبايست بصورت اسكن شده با فرمت توجه: ك يه مدارك مي

-kb299و حج   jpgشده باشد. )با فرمت  گرفته جاري در سال )پشت سفيد(كه برقي 49رك  يك قطعه -1 -ب

199) 

 . شناسنامه توضيحات تصوير هفحه اضافي توضيح هرگونه موجود بودن و در هورت شناسنامه اول هفحه -2 -ب

 آقايان. جهت نظام وظيفه و يا معافي خدمت كارت پايان -9 -ب

  خددمت  داوط باني كه مشدغول  جهت 91/1/1997 حداك ر تا تاريخ وظيفه خدمت بر اتمام : مستندات مبني1تبصره 

 باشند.مي

محل خدمت آن دسته از متقاضياني كه به رنوان ماده يك قانون نحوه تأمين هيأت ر مي  دانشگاه : موافقت2تبصره 

معدادل مددت خددمت     91/1/1997هاي ر وم پزشكي كشور بوده و تا تاريخ  شغول انجام خدمت وظيفه در دانشگاهم

 از سوي مركز امور هيأت ر مي( )ارائه گواهيسربازي مصوب خود را خواهند گيراند. 
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جهدت   معاونت درمدان وزارت بهداشدت درمدان و آمدوز  پزشدكي      از سويمنحصراً مجوز شركت در آزمون  -4 -ب

-مي اتمام خود را به تعهدات ك يه 1997 شهريور ماه 25كه حداك ر تا  K ضريب خدمات مشمول متخصص پزشكان

 . ، هادر مي گرددرسانند

 و هرگونده  اسدت  الزامدي  معاونت آن از طر  شدگانپييرفته براي دوره شروع مجدد جهت هدور گواهي است بديهي

خواهد بود.  مربوطه هدورگواهي ردم منجر به تعهدات از پايان قبل خدمت محل با دانشگاههاي پزشكان ارتباط قطع

 پزشدكان  روز،  از طر  اشتغال به كار،  به گواهي ارائه به منوط معاونت در آن مجوز هدور هرگونه ذكر است به الزم

 خواهد بود.

كه فاقد پايان انجام خدمات مي باشند راساً از سوي اين دبيرخانه مورد  Kخدمات ضريب ك يه مشمولين انجام  توجه:

استعالم معاون درمان وزرات بهداشت درمان و آموز  پزشكي قرار خواهند گرفت و هرفاً در هورت تأييد آن معاونت 

 مجاز به شركت در آزمون شناخته مي شوند.

 هيد در هدورت ارا  1991 شدهريور مداه   تخصصدي  دانشنامه ته پيشنياز آزمونبرتر هر رش هايرتبه %5تبصره: حداك ر 

مورد نياز و التدزام   و مورد تعهد در مناطق قانوني خدمات بر شروع از سوي معاونت درمان وزارت متبوع مبني گواهي

هاي فو  تخصصدي مربوطده   هباشند در آزمون ورودي دوربه تداوم اين خدمات تا پايان شهريور ماه سال بعد مجاز مي

گدردد و پد  از پايدان    تخصصي به تعهدات دوره تخصصدي اضدافه مدي   شركت نمايند. بديهي است تعهدات دوره فو 

 باشند.تحصيل پييرفته شده م زم به انجام هر دو خدمت مطابق مفاد اسناد تعهد محضري مي

هداي بيماريهداي داخ دي، جراحدي رمدومي،      در رشته 1991دارندگان مدرك دانشنامه تخصصي شهريور ماه  -5 -ب

در هورتي كه خدمات مورد تعهد خود را در مورد مقرر شروع نموده باشدند و طبدق   و بيهوشي كودكان  ،روانپزشكي 

قوانين و مصوبات مربوطه مدت تعهدات آنان نصف دوره تحصيل باشد و انجام خدمت اين افراد تا پايان شدهريور مداه   

بيماريهداي ريده،   د مي توانند در رشته هاي فو  تخصصي نفرولوژي، خون و سرطان بدالغين،  ادامه داشته باش 1997

 ،روانپزشكي كودك و نوجوان، جراحدي كودكدان   ، روماتولوژي كودكانق ب كودكان،  ،، ك يه كودكانمراقبتهاي ويژه، 

 شركت نمايند.و جراحي ق ب و ررو   جراحي قفسه هدري ،جراحي ررو 

 استخدامي جهت ك يه مستخدمين  تصوير حك  -1 -ب

 ك يه مستخدمين  جهت 2 تكميل شده شماره فرم -7 -ب
 كشور. درماني بهداشتي و خدمات پزشكي ر وم هاي دانشگاه ر مي رضو هيأت متقاضيان استخدامي تصوير حك  -1 -ب

 هاي ر وم پزشكي كشور.ك يه دانشگاه ر مي هيأت ارضاي جهت 1 تكميل شده شماره فرم -9 -ب

خدود را بده    Kارايه گواهي از سوي مركز امور هيأت ر مي جهت آن دسته از داوط باني كه خدمات ضريب  -19 -ب

 .مي دهندانجام  Kرنوان رضو هيأت ر مي ضريب 

باشدد.  مدي  ميالزا تخصصي دانشنامه درامتحان قبولي نياز و يا گواهي پيش رشته تخصصي تصوير دانشنامه -11 -ب

 جهت قبول شدگان سال جاري آزمون دانشنامه تخصصي، هرفاً ارالم مراتب در فرم ثبت نام اينترنتي كفايت دارد.

معاونت درمدان وزارت   منحصراً از سويتصوير گواهي پايان خدمات مورد تعهد كه در هورت اتمام خدمات،  -21 -ب

 هادر گرديده است. بهداشت درمان و آموز  پزشكي

نيدروي  مربوطده  ندام در قسدمت   فرم ثبدت قانون جامع خدمات رساني به اي ارگران كه در  استفاده داوط بان -19 -ب

اندد  مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقالب اسالمي، ستاد مشترك ارتش، بنياد شدهيد و امدور اي دارگران را رالمدت زده    

 ه نمايند:مستندات را اراي( 11 -الي ب 14-)بندهاي ببنا به شرايط مقتضي است 
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بايست با مراجعه بده ندواحي نيدروي مقاومدت     مشمولين سهميه رزمندگان با حضور داوط بانه در مناطق رم ياتي مي -14 -ب

رقمي اقدام و در محدل مدورد نظدر در فدرم      12بسيج سپاه پاسداران انقالب اسالمي با ارائه كد م ي نسبت به اخي كد رهگيري 

 ي وارد نمايند.ثبت نام اينترنت

-اند براي استفاده مجدد مدي و بار از اين مزايا بهره مند شدهر مقاطع قب ي تحصي ي دتبصره: اينگونه داوط بان در هورتي كه د

 ماه سابقه حضور داوط بانه در جبهه را دارا باشند. 11بايست حداقل 

ندام در هدر   هر سال، داوط بدان الزم اسدت بدراي ثبدت    رقمي در هر آزمون و در  12توجه: با توجه به متناوب بودن كدرهگيري 

 رقمي اقدام نمايند. 12آزمون نسبت به دريافت كد رهگيري جديد 

باشند شامل: آزادگان، جانبازان بدا  كه تحت پوشش بنياد شهيد و امور اي ارگران ميفو  متقاضيان استفاده از سهميه  -15 -ب

بايسدت  مدي  %25 ، اسراء، آزادگان، همسر و فرزنددان جانبداز بداالي   اء، مفقودينو فرزندان شهد جانبازي، همسران %25حداقل 

نسبت به ورود هحيح اطالرات شناسنامه اي و شماره م ي و رالمت گياري در قسمت سهميه بنياد شهيد و امدور اي دارگران و   

ه كدد رهگيدري از   متقاضيان نيدازي بده ارايد    ن گروه ازنام اقدام نمايند. ايبه همراه مشخص نمودن نسبت با اي ارگر در فرم ثبت

 سايت اي ار يا كد اي ارگري )پدر، مادر يا خود اي ارگر( ندارند. 

ستاد كل نيروهاي مسد ح )آجدا، ناجدا، دجدا( بدا مراجعده بده سدازمان         اي ارگران داوط بان متقاضي استفاده از سهميه  -11 -ب

خود جهت استفاده از سهميه رزمندگان اقدام و در محدل مدورد نظدر    رقمي اي ارگري  12نيروهاي مس ح نسبت به دريافت كد 

گيري ادوار گيشته بايست جهت هر دوره آزمون مجدد اخي گردد و درج كد رههنگام ثبت نام وارد نمايند. اين كد رهگيري مي

توسط دفتر خدمات و طدر   يد نهايي سهميه رزمندگان اين گروه از افراد تأي يد سهميه و حي  آن خواهد شد.منجر به ردم تأي

 حكمت معاونت نيروي انساني ستاد كل نيروهاي مس ح مي باشد.
 

 

 

 

 

 

پييرفته مي شوند در هورت انصرا  از ثبت نام، يا انصدرا  بده دنبدال    اي ارگران كه با استفاده از سهميه  ك يه افرادي -17 -ب

 آتي را نخواهند داشت.شروع دوره حق استفاده از سهميه براي شركت در آزمون  سال هاي 

ا توجده بده   ها بدا اولويدت منداطق محدروم بد      متقاضيان استفاده از شيوه نامه پيير  دانشجويان بومي توسط دانشگاه -11 -ب

 .هاي و مدارك مرتبط را به شر  زير تكميل و ارسال نماينده فرمشرايط خود م زم به اراي

  -1مشمولین بند

 متقاضي شناسنامه اول صفحه ارسال و اسکن  -

 کامل مقطع 2 حداقل گذراندن تائيد و امضاء و مهر جهت مربوطه شهرستان پرورش و آموزش اداره به مراجعه  -

 (3شماره استان )فرم  آن در( دبيرستان _راهنمايي _ابتدايي) تحصيلي

  -2مشمولین بند 

 متقاضي شناسنامه دوم و اول صفحه ارسال و اسکن -

 (مورد حسبداوطلب ) همسر يا والدين شناسنامه سوم و دوم و اول صفحه ارسال و اسکن  -

 کامل مقطع 3 حداقل گذراندن تائيد و امضاء و مهر جهت مربوطه شهرستان پرورش و آموزش اداره به مراجعه  -

 (4شماره استان )فرم  آن دبيرستان( در _راهنمايي _)ابتداييتحصيلي

  -3مشمولین بند

رقمي براي استفاده از سهمیه ايثارگران)بجز مشمولین تحت پوشش بنیاد شهید و امور  12توجه مهم: کد رهگیري 

آزمون کدرهگیري جديد ايثارگران( براي هر آزمون و هر سال متفاوت است لذا داوطلبان مي بايست براي هر 

از سازمان ذيربط دريافت نمايند و ارسال مدارک و گواهي مرتبط با سهمیه جهت اين گروه از افراد لحاظ 

 نخواهد گرديد و سهمیه داوطلب آزاد تلقي مي گردد.

جدیدترین اخبار دانشگاھی

www.unr.ir مرجع اخبار دانشگاھی



 9 

 بهداشتت   وزارت به وابسته سازمانهاي يا و پزشکي علوم دانشگاه در داوطلب خدمت ومتدا بر مبني مربوطه اسکن فرم و تکميل -
 (5شماره سهميه )فرم  از استفاده براي رسمي يا و پيماني مستخدم بصورت محروم منطقه در مستقر پزشکي آموزش و درمان

 6331اسکن آخرين حکم استخدامي مستخدم در سال  -

 6331فيش حقوقي آذر ماه سال  -

 -4ولین بند مشم

 (1شماره فرم )تکميل   اسکن و ارسال   -

 فصل سوم: برگزاري آزمون و نحوه پذيرش

 نحوه برگزاري آزمون: -الف

 گرددآزمون در دو مرح ه كتبي و شفاهي برگزار مي

-ه، جهت ك يه رشتhttp://sanjeshp.ir با تاكيد بر منابع آزمون ارالم شده در سايت اينترنتي :آزمون مرحله کتبي

باشند، )با توجه به رشته پيش نياز در هر گروه آموزشدي( هدرفاً يدك    هاي فو  تخصصي كه داراي رفران  مشابه مي

دفترچه سئوال به تفكيك گروههاي آموزشي تهيه و در اختيار داوط بان قرار خواهد گرفت. بديهي است با توجده بده   

ربوطه در مقايسه با ساير سئواالت دفترچده آزمدون   رشته انتخابي داوط ب، سئواالت اختصاهي رشته فو  تخصصي م

 داراي ضريب به شر  زير خواهد بود. 

 ضريب سئواالت اختصاصي رشته هاي فوق تخصصي گروه آموزشي

 بارشته پیش نیاز کودکان

روماتولوژی کودکان، ریه کودکان، مغز و اعصاب 

کودکان، کلیه کودکان، قلب کودکان، گوارش 

کودکان، طب نوزادی و  کودکان، خون و سرطان

پیرامون تولد، عفونی کودکان، غدد درون ریز و 

 متابولیسم کودکان

ضریب سئواالت اختصاصی در رشته 

 4فوق تخصصی مربوطه مساوی 

 است

بارشته پیش نیاز بیماریهای 

 داخلی

بیماریهای ریه، بیماریهای قلب و عروق، خون و 

سرطان بالغین، روماتولوژی، غدد درون ریز و 

متابولیسم بالغین، گوارش و کبد بالغین، 

 ، عفونینفرولوژی

ضریب سئواالت اختصاصی در رشته 

 است 3فوق تخصصی مساوی 

 بارشته پیش نیاز جراحی عمومی

جراحی کودکان، جراحی پالستیک ترمیمی و 

سوختگی، جراحی قفسه صدری، جراحی عروق، 

 جراحی قلب و عروق

ضریب سئواالت اختصاصی در رشته 

 است 2ق تخصصی مساوی فو

ه الزم به ذكر است تعداد سئواالت اختصاهي تمامي رشته هاي فو  تخصصي در دفترچه سئواالت هر گروه آموزشي ب

 هورت مساوي مي باشد.

با توجده بده رفدران  ارالمدي      هاي ويژه و روانپزشكي كودك و نوجواناقبتباليني، مرو ايمونولوژي هاي آلرژي رشته

 مجزا داراي دفترچه سئواالت با ضريب يكسان در تمامي سئواالت  خواهند بود. طوره هركدام ب

ك يه داوط باني كه حدنصاب نمره كتبي تراز شده را كسب نمايند با ررايت ك يه مصوبات و مقررات  آزمون شفاهي:

 هدورت ه صي بآزمون شفاهي در ك يه رشته هاي فو  تخصمجاز به شركت در آزمون شفاهي همين دوره مي باشند. 

و اختصاهدي  مصاحبه ساختارمند يا ساير رو  هداي ندوين ارزشديابي    ، OSCE ،PMPمنفرد يا تركيبي از رو  هاي 

 مرتبط با رشته خود، با ررايت ساير مقررات، درهر رشته برگزار مي گردد.
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 :پذيرش  نحوه -ب

مزايداي پديير  ارضداي هيدأت ر مدي،      در اين دوره از آزمون ك يه شركت كننددگان ارد  از مشدمولين اسدتفاده از     

مشمولين سهميه رزمندگان و اي ارگران، مشمولين پيير  براساس شيوه نامه پيير  دانشدجويان بدومي بدا اولويدت     

بده كسدب حدنصداب    مرح ه آزمدون كتبدي موفدق    مناطق محروم و نيز ساير متقاضيان پيير  به هورت آزاد كه در 

و با شركت در آزمون شفاهي برابر ظرفيت از باالترين نمره كل   ه گرديده اندنمره تراز شده آزمون مربوط %19حداقل 

 با ررايت ك يه مقررات آزمون و نيز مندرجات اين دستورالعمل مورد پيير  قرار خواهند گرفت.تراز شده 

 :آموزشمحل و تعیین پذيرش - ج

 داوط بدين  مكتسدبه  تراز شده  كل نمره براساس پزشكي باليني تخصصيفو  هايدر رشته تحصيل متقاضيان -1-ج

 ( هدورت آسدكي  مدون آز 9/1و  كتبدي  آزمدون  9/2 )براسداس تدراز شدده    كل نمره از باالترين مربوطه پيير  آزمون

 گيرد.مي

ان بدا  مكتسدبه ايشد  تدراز شدده   داوط بين آزاد كه نمره كل از بين تخصصي، در آزمون پيير  دستيار فو  :1تبصره 

وي باالتر باشد، در اولويت خواهد بود و در هورت مساوي بودن نمدره  آزمون كتبي ، فردي كه نمره اشديكديگر برابر ب

 مربوطه، نمره كل آزمون دانشنامه تخصصي، مالك پيير  قرار خواهد گرفت.تراز شده كتبي آزمون 

شرايط مساوي، اولويت با ارضاي تمام وقت در نيز معتبر است و ر مي  هيأتارضاي در خصوص  و تبصره ف :2تبصره 

 باشد.جغرافيايي مي

باشدد   در هدر رشدته   شده ارالم ظرفيت كمتر از كل كتبي در آزمون كنندگان تعداد شركت كه در مواردي :9تبصره 

 سداير مقدررات   دبيرخانه شوراي آموز  پزشكي و تخصصدي بدا ررايدت    توسط  شده پييرفته دستياران آموز  محل

 شود.مي تعيين

گونه مسئوليتي در قبال هدور احكام مأموريت آموزشي و ساير مسائل اداري مرتبط با افراد  اين دبيرخانه هيچ -2-ج

شددگان   تخصصي را بر رهده نخواهد داشدت. ك يده پييرفتده   پييرفته شده در اين دوره از آزمون پيير  دستيار فو 

 ي در زمينه تعهدات محضري مندرج در بندهاي فو  خواهند بود. م زم به اجراي مفاد قانون

 جهدت  الزم ديگدر مددارك   مراهه هيات مركزي گزينش به فرم و ارائه تكميل به موظف شده پييرفته داوط ب -9-ج

 (يا قطعي يشيآزما رسمي ر مي هيأت غير از ارضاي باشد.)بهخود مي آموز  محل دانشگاه به دوره شروع
 

 

 تعهداتفصل چهارم: 

به هورت آزاد و يا مشمولين پيير  بدا اسدتفاده از    ك يه پييرفته شدگان آزمون پيير  دستيار فو  تخصصي  -الف

به سپردن تعهد محضري رام به ميزان دو برابر مدت تحصيل به نفع وزارت بهداشت، درمان و سهميه اي ارگران م زم 

 تحويل گردد(. 99/7/1997مه بايد حداك ر تا تاريخ )تعهدنا آموز  پزشكي
 

 

 

 

 

 

 

 

 توجه: جانبازاني که مستخدم دستگاههاي اجرايي مي باشند و با استفاده از ماموريت آموزشي در 

ي دستیاري پذيرفته مي شوند از توديع سند تعهد محضري معاف مي باشند و لیكن اين معافیت مانع از دوره ها

انجام ساير تعهدات از جمله تعهدات موضوع قانون برقراري عدالت آموزشي و قانون تأمین امكانات تحصیل 

 اطفال و جوانان ايراني )آموزش رايگان( نمي شود.
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بيماريهاي ريده، مراقبتهداي   نفرولوژي، خون و سرطان بالغين، رشته هاي فو  تخصصي  تعهدات پييرفته شدگان -ب

جراحدي   ،روانپزشكي كودك و نوجدوان، جراحدي كودكدان    ق ب كودكان، روماتولوژي كودكان ، ،ويژه، ، ك يه كودكان

 در اين دوره به ميزان برابر طول دوره آموزشي مصوب خواهد بود. و جراحي ق ب و ررو   جراحي قفسه هدري ،ررو 

 

آزاد در آزمون شدركت نمدوده و مدورد    كه بصورت داوط ب ها، سازمانها و يا نهادها وزارتخانهساير كاركنان رسمي  -ج

مددت  بده ميدزان دو برابدر     خداص محضدري خددمتي   گيرند. در هورت پيير  م زم به سپردن تعهد پيير  قرار مي

  به محل استخدام خود مي باشند.آموز  

مستخدمين دانشگاههاي ر وم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني م زم به سپردن تعهدد محضدري بده ميدزان دو      -د

 به دانشگاه محل استخدام خود مي باشند.طول دوره آموزشي مصوب برابر 

بايسدت در بددو   ييرفته شدگان )با در نظر گرفتن شرايط پيير ( مطابق مقررات ميسند تعهد محضري خدمت پ -و

از آموز  افراديكه سند تعهد محضري را در موردد مقدرر ارائده     شروع به آموز  به دانشگاه محل تحصيل ارائه گردد

 .ننمايند ج وگيري به رمل خواهد آمد

 

 

 

 

 

 

 
 

 هم:ننكات منننن

در  و باشندمي K ضريب خدمات انجام در حين كه تخصصيدستيار فو  پيير  نآزمو شدگانپييرفته ك يه .1

 خددمتي  در محدل  آمدوز   به شروع تا زمان در آزمون قبولي از ارالم نمايند موظفند پ آزمون شركت مي

مجدوز از   بدا كسدب   آمدوز   بده  شدروع  هرفاً در هنگام گروه و اين بوده مشغول محوله وظيفه انجام خود به

 باشند.مي خدمت از ترخيص مجاز به متبوع معاونت درمان وزارت

دارندگان مدرك دانشنامه تخصصي كه در استخدام رسمي دانشگاههاي ر وم پزشدكي و خددمات بهداشدتي     .2

-ا طي نمودهبرند و يا مقطع تخصصي خود را با استفاده از مزاياي پيير  در سهميه خانمهدرماني به سر مي

 ،25/1/1997اند، در هورت انجام خدمات به ميزان برابر دوره تحصيل ) با احتساب ضريب منطقه( تا تداريخ  

تخصصي شركت نمايند. اخدي مجدوز شدركت در آزمدون از     باشند در اين دوره از آزمون پيير  فو مجاز مي

 الزامي است. متبوع معاونت درمان وزارت

جهت داوط بداني كده مطدابق مقدررات در حدين       معاونت درمان وزارتيمون از اخي مجوز جهت شركت در آز .9

انجام خدمات خود مجاز به شركت در آزمون مي باشند به منزلة الزام آن معاونت جهت هدور مجوز شروع به 

 باشد.آموز  در هورت پيير  نمي

منصر  به مدت يكسال از  تخصصي، فردشدگان آزمون پيير  دستيار فو در هورت ارالم انصرا  پييرفته .4

 .گرددتخصصي محروم ميشركت در آزمون پيير  دستيار فو 

شنرکت  داوطلبان در اين دوره هشتادوچهارمین نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي  2براساس موضوع  .5

کننده واجد شرايط در آزمون پذيرش دستیار فوق تخصصي، مجاز به شرکت در آزمون دوره هناي تكمیلني   

 /حتي نخواهند بود.تخصصي آ

مدت تعهدات فارغ التحصیالن دوره  ،دو يكمین نشست شورا ي آموزش پزشكي و تخصصيهشتا 6توجه: براساس موضوع 

مورد اقدام قرار و با احتساب ضريب مناطق محروم کشور هاي فوق تخصصي براساس مفاد اسناد تعهد محضري مأخوذه 

ها با اولويت  توسط دانشگاه)به استثناء پذيرفته شدگان با استفاده از شیوه نامه پذيرش دانشجويان بومي خواهد گرفت. 

 مناطق محروم(
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 1فرم شماره 

 1316ماه  بهمن تخصصي بالیني پزشكيهاي فوقدوره آزمون پذيرش دستیار رشته ینپنجمسي و

 علمي دانشگاههاي علوم پزشكي کشور هیأتفرم مربوط به اعضاء 

 

 

 

......دارنده رتبه دانشنناهه تصصصنر رشنته    بدينوسيله با شركت آقاي / خانم دكتر .................................................

 هينت  ..................................استاديار رسمر، قطعر، پيمانر اين دانشگاه جهت استفاده از سهميه پذيرش اعضاي 

 گردند.علمر هعرفر هر

 بننديهر اسننت در  ننور  پذيرفتننه شنند  در آزهننو  فننوم بننا هاهوريننت آهوزشننر  ي نينن  هواف ننت           

 گردد.هر

 محل مهر و امضاء رئیس دانشگاه
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 2فرم شماره 

 1316ماه  بهمنتخصصي بالیني پزشكي هاي فوقمین دوره آزمون پذيرش دستیار رشتهپنجسي و

 ها، سازمانها و نهادها ساير وزارتخانهدانشگاهها ، فرم مربوط به مستخدمین 

 

 

 

 ..............................................................با شركت آقاي / خانم دكتر بدينوسيله 

 جهت آزهنو   .............دارنده رتبه دانشناهه تصصصر رشته ............................كارهند رسمر، پيمانر اين 

 در رشته فوم تصصصر ............................ هواف ت هر گردد.هذكور 

 فوم با هاهوريت آهوزشر  ي ني  هواف ت هر گردد. بديهر است در  ور  پذيرفته شد  در آزهو 

 دانشگاه

 :  وزارتخانهرئیسمحل مهر و امضاء 

 سازمنان          

 ننهاد          
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 3فرم شماره 

 مشمولین شیوه نامه پذيرش دانشجويان بومي توسط دانشگاهها با اولويت مناطق محروم

 دوره آزمون پذيرش دستیارفوق تخصصيمین پنجسي و 

 1 -ندب

  
 اداره آموزش و پرورش شهرستان/ شهر ....

 
 31            متولدسال                                  خانمآقاي/اينجانب

  
 فرمائيد. زير اقدام شده تاييد موارد اشاره به نسبت خواهشمندم            /شهرستاناستان

 
  

  كامل ابتدايي دوره طي گواهي   

 ..............شهرستان   

 ...........استان   

 سال تحصيلي: ................... 

  
  اداره مهر و امضاء رئيس محل   

  مربوطه شهرستان و پرورش آموزش   

  

  كامل راهنمايي دوره طي انجام گواهي   

 ..............شهرستان   

 ...........استان   

 لي: ...................سال تحصي  

 
  اداره مهر و امضاء رئيس محل   
  مربوطه شهرستان و پرورش آموزش   

  

  

  كامل متوسطه دوره طي انجام گواهي   
 ..............شهرستان   

 ...........استان   

 سال تحصيلي: ...................  

  اداره مهر و امضاء رئيس محل   
  مربوطه شهرستان و پرورش آموزش   

 باشد.دوره تحصيلي بصورت كامل الزامي مي 2گواهي طي  *
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 4فرم شماره 

 مشمولین شیوه نامه پذيرش دانشجويان بومي توسط دانشگاهها با اولويت مناطق محروم

 دوره آزمون پذيرش دستیارفوق تخصصي مینپنجسي و 

 2 -بند

  
 شهرستان/ شهر ....اداره آموزش و پرورش 

 
 31            متولدسال                                  خانمآقاي/اينجانب

  
 فرمائيد. زير اقدام شده تاييد موارد اشاره به نسبت خواهشمندم            /شهرستاناستان

 
  

  كامل ابتدايي دوره طي گواهي   

 ..............شهرستان   

 ...........استان   

 سال تحصيلي: ................... 

  
  اداره مهر و امضاء رئيس محل   

  مربوطه شهرستان و پرورش آموزش   

  

  كامل راهنمايي دوره طي انجام گواهي   
 ..............شهرستان   

 ...........استان   

 سال تحصيلي: ...................  

 
  اداره مهر و امضاء رئيس محل   
  مربوطه شهرستان و پرورش آموزش   

  

  

  كامل متوسطه دوره طي انجام گواهي   
 ..............شهرستان   

 ...........استان   

 سال تحصيلي: ...................  

  اداره مهر و امضاء رئيس محل   
  مربوطه شهرستان و پرورش آموزش   

 باشد.دوره تحصيلي بصورت كامل الزامي مي 3گواهي طي  *
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 5فرم شماره 

 مشمولین شیوه نامه پذيرش دانشجويان بومي توسط دانشگاهها با اولويت مناطق محروم

 دوره آزمون پذيرش دستیارفوق تخصصي مینپنجسي و 

 3 -بند

  
 رياست محترم دانشگاه/دانشکده علوم پزشکي......

 
 است محترم سازمان ..... ري
 

 31            متولدسال                                 خانم دكترآقاي/اينجانب
  

 فرمائيد. زير اقدام شده تاييد موارد اشاره به نسبت خواهشمندم            /شهرستاناستان

 

 .....................................................شود آقاي/ خانم دكتر گواهي مي بدينوسيله     
 به عنوان مستخدم رسمي/ پيماني دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي     

  / سازمان ......................................... از تاريخ .........................   ........................... درماني   
 حروم و نيازمند تحت پوشش اين دانشگاه/ اين سازمان مشغول به تاكنون در منطقه م   
 خدمت بوده است.   

 
 
    

 دانشگاه/ مهر و امضاء رئيس محل   
 

 محل مهر و امضاي باالترين مقام سازمان در استان      

 
 نيز الزامي است. 3131 و بهمراه فيش حقوقي آذر ماه  3131عالوه بر امضاء فرم فوق اسکن حکم استخدامي سال 
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 6فرم شماره 

 مشمولین شیوه نامه پذيرش دانشجويان بومي توسط دانشگاهها با اولويت مناطق محروم

 دوره آزمون پذيرش دستیارفوق تخصصي مینپنجسي و 

 4 -بند
 رياست محترم دانشگاه/دانشکده علوم پزشکي......

 رياست محترم سازمان ..... 
 

 31            متولدسال                                 خانم دكترآقاي/اينجانب
  

 فرمائيد. زير اقدام شده تاييد موارد اشاره به نسبت خواهشمندم            /شهرستاناستان

 

 شود آقاي/ خانم دكتر..........................................  گواهي مي بدينوسيله    
     ومي از تاريخ .......... لغايت ......... در واحد هاي تحت به عنوان پزشک عم   
  پوشش مستقر در مناطق محروم و مورد نياز اين دانشگاه علوم پزشکي و     
    خدمات بهداشتي درماني.........................../سازمان .........................................     
 مشغول به خدمت بوده است.   
 
 
 دانشگاه/ مهر و امضاء رئيس محل   
    

 محل مهر و امضاي باالترين مقام سازمان در استان

 
 

 

جدیدترین اخبار دانشگاھی

www.unr.ir مرجع اخبار دانشگاھی




