اطالعيه ثبت نام پذيرفته شدگان چهل و هفتمين دوره آزمون دستيار تخصصي (سال )1399
ضمن عرض تبريك و خيرمقدم به پذيرفته شدگان محترم چهل و هفتمين دوره آزمون دستيار تخصصي
به اطالع مي رساند ،پذيرفته شدگان محترم مي بايست با در دست داشتن مدارك مندرج ذيل؛
در روزهاي يكشنبه و دوشنبه  1399/7/27و  1399/7/28جهت ثبت نام به آدرس ذيل مراجعه نمايند.
شاهرود -ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -طبقه فوقاني ساختمان دانشكده پزشكي-
واحد تحصيالت تكميلي دانشگاه (اتاق  -)425تلفن تماس 023-32395005
مدارک مورد نياز جهت ثبت نام:
-1اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه  2سری.
-2اصل و تصویر کارت ملی (پشت و رو)  2سری.
-3عکس جدید 4×3پشت نویسی شده (خواهران با پوشش اسالمی کامل)  8قطعه.
-4اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا معافیت موقت پزشکی (با ذکر مدت اعتبار).
-5اصل و تصویر دانشنامه یا گواهی موقت دکترای پزشکی عمومی.
-6اصل و تصویر پروانه دائم دکترای پزشکی عمومی.
-7اصل و تصویر پایان طرح یا معافیت از طرح نیروی انسانی.
-8نامه تسویه حساب از صندوق رفاه دانشجویان گروه پزشکی.
-9اصل و تصویر ( 2نسخه کپی) حکم استخدامی رسمی یا پیمانی (جهت کارمندان).
-10نامه موافقت بدون قید و شرط با ثبت نام و ادامه تحصیل از محل کار (جهت کارمندان).
-11حکم مأموریت آموزشی یا مرخصی ساالنه بدون حقوق از محل کار (جهت کارمندان).
-12تصویر کارنامه اولیه دریافتی از سایت مرکز سنجش وزارت بهداشت با ذکر نمره و رتبه کل و رتبه در سهمیه.
سند تعهد محضري( :جهت تنظيم سند تعهد در زمان ثبت نام حضوري توضيحات الزم ارائه مي گردد).
پذيرفته شدگان محترم جهت سپردن تعهد در معيت نمايندگان حقوقي يكي از دانشگاه هاي علوم پزشكي در يكي از
دفاتر اسناد رسمي حاضر ،و مطابق با سهميه قبولي نسبت به سپردن تعهد محضري اقدام نمايند .پس از تنظيم سند
تعهد ،سند تنظيمي از دفترخانه اخذ ،و به همراه مدارك ذيل در موعد ثبت نام به واحد تحصيالت تكميلي دانشگاه
تحويل گردد.
-1اصل سند تعهد محضري و دو نسخه كپي.
-2كپي برابر اصل آخرين حكم كارگزيني (سال جاري) ضامنين ( 2نفر ضامن).
-3تصوير آخرين فيش حقوقي ضامنين ( 2نفر ضامن).
-4تصوير كارت ملي و شناسنامه ضامنين ( 2نفر ضامن).
*توجه :ضامنين مي بايست از كاركنان رسمي قطعي شاغل دولت باشند.

توجه :شروع دوره پذيرفته شدگان از تاريخ  1399/8/3مي باشد.

