قابل توجه پذيرفته شدگان چهل و پنجمین دوره آزمون پذيرش دستیار تخصصي پزشكي سال 7931
رشته های روانپزشكي و زنان و زايمان
با آرزوی توفیق بدينوسیله باطالع میرساند پذيرفته شدگان چهل و پنجمین دوره آزمون پذيرش دستیار
تخصصي پزشكي سال  7931رشته های روانپزشكي و زنان و زايمان روز دو شنبه مورخ  31/1/3و روزسه شنبه
مورخ  31/1/71جهت ثبت نام به اداره تحصیالت تكمیلي حوزه معاونت آموزشي دانشگاه مراجعه نمايند.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام حضوری :
-7تكمیل فرم های ثبت نامي و ارائه آن در روز ثبت نام
-2عكس  6 :4*9قطعه پشت نويسي شده
 -9اصل و كپي شناسنامه تمام صفحات ( 9سری از تمام صفحات)
 -4اصل و كپي كارت ملي( 9سری)
-5ارائه گواهي مبني برفراغت ازتحصیل تا 97شهريور ماه (7931برای دانشجويان ترم آخر)
-6ارائه نامه از محل استخدام مبني بر موافقت بدون قیدوشرط با ادامه تحصیل ازسوی باالترين مقام سازمان
مربوطه (الزم به ذكراست مستخدمین رسمي وپیماني ملزم به اسكن مدرک فوق مي باشند)
-1تصوير كارت پايان يا معافیت ازخدمت نظام وظیفه برای آقايان به صورت كارت هوشمند يا گواهي تعويض
از مراكز پلیس 71 +
تبصره:پذيرفته شدگان مشمول معافیت تحصیلي موظفند تا دو ماه با در دست داشتن گواهي فراغت از تحصیل
مقطع پزشكي عمومي (اعالم فراغت به سازمان وظیفه )جهت تمديد معافیت تحصیلي به اداره تحصیالت تكمیلي
دانشگاه مراجعه نمايند.
-8تصوير پايان يا معافیت ويا ترخیص از طرح نیروی انساني
-3تسويه صندوق رفاه (درصورت اخذ مدرک مذكور)
-71رونوشت حكم ماموريت آموزشي يامرخصي بدون حقوق برای پذيرفته شدگاني كه دراستخدام
رسمي،پیماني وزراتخانه ها ،سازمانها ونهادهاو ...مي باشند(درصورت آماده نبودن درحین ارائه اصل مدارک
تحويل گردد)
 -77تصوير پروانه دائم (درصورت داشتن)
 -72تصوير كارت سهمیه ايثارگران
-79تصوير كارنامه قبولي با ذكر نمره ورتبه قبولي

-74سند تعهد محضری
توجه  :دستیاران محترم جهت سپردن تعهد مي بايست بصورت حضوری به واحد حقوقي دانشگاه مراجعه
نمايند.
شرايط مربوط به نحوه تنظیم سند تعهد و شرايط مربوط به ضامنین:
 استفاده از فرم مربوطه باتوجه به سهمیه داوطلب. متعهدين ملزم به معرفي  2ضامن كارمند شاغل رسمي در دستگاه دولتي با سابقه كار حداكثر  21سال ميباشند.
 حسب مفاد ماده  36قانون اجرای احكام مدني تضمین تعهد توسط افراد بازنشسته میسر نمي باشد.(براساس بخش نامه شماره /2379/711د مورخ )73/11/35
 بر اساس بخش نامه شماره /2641/711د مورخ  19/11/35پذيرفته شدگان دستیار سهمیه آزاد میتوانندبه جای تعهد محضری وثیقه ملكي نیز ارائه نمايند.
 در خصوص پذيرفته شدگان سهمیه بومي مي بايست در سند تعهد نام شهر محل تعهد خود را قید نمايند. ضمناً كلیه پذيرفته شدگان مي بايست با در دست داشتن فرم سند تعهد با احكام كارگزيني به همراه كپيشناسنامه و كارت ملي ضامنین به دفتر حقوقي مراجعه نمايند.
 سند ماخوذه بايد به تايید دفتر حقوقي دانشگاه برسد.*صحت مطابقت سند با فرم و شرايط مربوطه با پذيرفته شده میباشد .چنانچه به هر دلیل سند ماخوذه با فرم
تعهد و شرايط پیش بیني شده مطابقت نداشته باشد و يا ضامنین فاقد اوصاف مذكور باشند پذيرفته شده مكلف
است در اسرع وقت نسبت به رفع نقص وقف مقررات اقدام نموده و دانشگاه در اين خصوص هیچ گونه مسولیتي
نخواهد داشت.
هسته تحقیق و نظر دهي(گزينش دستیاری):

مدارک مورد نیاز جهت تحويل به هسته تحقیق و نظر دهي(گزينش)( ارائه فرم تكمیل شده به همراه مدارک
ذيل در زمان ثبت نام حضوری الزامي است )

-7فرم هسته تحقیق و نظر دهي(گزينش) دو سری از صفحات اول و دوم
 -2داوطلباني كه در استخدام رسمي دولت و يا نیروهای نظامي و انتظامي مي باشند يك نسخه از حكم
كارگزيني ممهور به مهر كارگزيني محل خدمت

داوطلبان جهت تكمیل فرم هسته تحقیق و نظر دهي (گزينش) میبايست نسبت به درج آدرس كامل افرادمورد اطمینان خود در فرم مربوطه اقدام نمايند .

دريافت فرم های ثبت نامي و تعهد محضری:
-7

فرم مشخصات و فرم گزينش

 -2فرم سند تعهد

معاونت آموزشي دانشگاه
مديريت تحصیالت تكمیلي و دستیاری

شماره های تماس:
درصورت هرگونه سوال درخصوص تنظیم سندتعهد محضری ومشاوره حقوقي پیش از اخذ تعهد دردفاتر اسنادرسمي كشور بادفترحقوقي دانشگاه با شماره  177-92734122تماس حاصل نمايید
ضمنا"شما عزيزان مي توانید در صورت بروز هرگونه سوال درخصوص مدارک ثبت نامي ساعات اداری با شماره تلفنهای
 92218749و ( 177-92218745اداره دستیاری و تحصیالت تكمیلي ( داخلي  )218تماس حاصل نمايید.

