
 

 بسمه تعالی

 99دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی سال  هفتمینچهل و پذیرفته شدگان ثبت نام اطالعیه 

جهت  رساند می به اطالع دانشگاه علوم پزشکی گلستان دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی هفتمینچهل و پذیرفته شدگان ضمن تبریک به 

آدرس اینترنتی:  بهصرفاً  13/70/2311 مورخ چهارشنبه لغایت 12/70/2311 مورخ هشنبدو مراحل ثبت نام از تاریخ انجام

http://goums.ac.ir اصل فرم های تکمیل شده را به همراه  ،راجعه و پس از تکمیل فرم های مربوطه)در قسمت اطالعیه ها و همایش ها( م

دانشگاه علوم پزشکی شصت کال،  جاده اولبه آدرس: گرگان،  12/70/2311لغایت دوشنبه  10/70/2311 یکشنبه از تاریخ مدارک ذیل

تلفن تماس:  نمایند. تحویل (0)اتاق  ، تحصیالت تکمیلیمعاونت آموزشیدانشکده پزشکی، طبقه دوم ، (مجموعه آموزشی فلسفی) گلستان

31412011 - 720 

نام می بایست با توجه به سهمیه پذیرش خود اصل مدارک الزم جهت استفاده از سهمیه مربوطه را بر کلیه پذیرفته شدگان، در هنگام ثبت 

 ثبت نام در موعد مقرر و یا عدم شروع به آموزش در مناً عدمض ی مرتبط به دانشگاه ارائه نمایند،اساس مندرجات راهنماها و دستورالعمل ها

 به منزله انصراف قطعی تلقی می گردد. از شروع به آموزش زمان های اعالم شده و نیز اعالم انصراف پس

 (سری دانشکده پزشکی 2سری معاونت آموزشی +  2) ارائه پرینت اینترنتی در ارتباط با قبولی در آزمون پذیرش دستیاری 

 ( سری دانشکده پزشکی 2سری معاونت آموزشی +  2اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه) 

 (سری دانشکده پزشکی 2سری معاونت آموزشی +  2) اصل و تصویر کارت ملی 

  (قطعه دانشکده پزشکی 4قطعه معاونت آموزشی +  4) 3 × 4عکس رنگی 

 سری معاونت  2) اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت پزشکی یا کفالت دائم زمان صلح و سایر معافیت ها جهت برادران

 (سری دانشکده پزشکی 2آموزشی + 

  (سری دانشکده پزشکی 2سری معاونت آموزشی +  2) از آن طرح نیروی انسانی و یا معافیت پایاناصل و تصویر گواهی 

  مازاد مناطق محروم بر  درخشان و استعدادهای برتر( و یااصل و تصویر سند تعهد محضری عام )آزاد، رزمندگان، شاهد، استعداد

  (رابر اصلنسخه ب 1نسخه اصل و  2اساس سهمیه قبولی )

 بلوار هیرکان، سازمان مرکزی گرگان، )به آدرس  به دفتر حقوقی دانشگاهخواهشمند است پیش از مراجعه جهت ثبت نام   :تذکر مهم

به انجام رسانیده و با در مراحل مربوط به سپردن سند تعهد محضری دوره دستیاری را مراجعه و ( دانشگاه علوم پزشکی گلستان

با عنایت به تاکید بدیهی است  به واحد تحصیالت تکمیلی دانشگاه مراجعه فرمائید. شده تعهد محضری سپردهدست داشتن اصل 

 .فاقد سند تعهد محضری باشند امتناع بعمل خواهد آمدپذیرفته شدگانی که  دسته از وزارت متبوع از ثبت نام آن

 التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمی از ارائه مدرک مذکور معاف می )فارغ  گواهی عدم بدهی به صندوق رفاه دانشجویان وزارت متبوع

 باشند(

  معرفی نامه از باالترین مقام یگان نظامی مربوطه مبنی بر موافقت با ادامه تحصیل بدون قید و شرط در جهت کارکنان نیروهای مسلح

 .الزامی می باشد رشته پذیرفته شده

 نام و ادامه تحصیل از باالترین مقام مسئول اجرایی ذیربط در استان مربوطه برای نامه بدون قید و شرط در خصوص ثبت  موافقت

 مستخدمین رسمی و پیمانی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یا وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادها

 سازمانها،  م رسمی، پیمانی وزارتخانه ها،که در استخدا یموریت آموزشی یا مرخصی بدون حقوق برای پذیرفته شدگانأارائه حکم م

 .(از تاریخ شروع دوره دستیاری باشد) بدیهی است تاریخ اجرای حکم می بایست  ... می باشند نهادها و

 

          معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان  
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