
 

 

  بسمه تعالي

  معاونت درمان

  409/د2299

04/02/1396  

  ندارد

  معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران 

  معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي 

  معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان

  تي درماني كردستانمعاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداش 

  معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمانشاه 

  معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي اراك

  معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي مازندران 

  معاون محترم درمان دانشگاه ع پ خ ب د گيالن 

  معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي مشهد

  مان دانشگاه علوم پزشكي يزد معاونت در

  معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان 

  معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني ارتش

  معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل

  پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اهواز معاون محترم درمان دانشگاه علوم 

  ت درمان دانشگاه علوم پزشكي بابل معاون

  معاون محترم درمان  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان  

  معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز 

  معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي اروميه

  ت محترم معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي زاهدانسرپرس

  معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي زنجان

  معاون محترم درمان دانشگاه ع پ خ ب د سمنان  

  معاون محترم درمان دانشگاه ع پ خ ب د فارس 

  معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي قزوين
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  اه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درمان كاشانسرپرست محترم معاون درمان دانشگ 

  معاون محترم درمان دانشگاه ع پ خ ب د گلستان  

  معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

  معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ياسوج 

  لوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهركردسرپرست محترم معاونت درمان دانشگاه ع 

  معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر 

  معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني رفسنجان  

  معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم 

  مان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني خراسان جنوبي معاون محترم در 

  معاون محترم درمان دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

  سالم عليكم

(ص) و با تقديم احترام، ضمن تشكر از همكاري هاي آن  با صلوات بر محمد و آل محمد                     

مشخصات فردي دستياران سال آخر رشته هاي تخصصي دانشگاه به منظور دسترسي به اطالعات و 

دستور فرماييد ضمن اطالع  جاري، خواهشمند استپزشكي جهت برنامه ريزي توزيع  فارغ التحصيالن سال 

از تاريخ نسبت به تحويل مدارك و ثبت مشخصات فردي ايشان رساني كامل و دقيق به كليه نامبردگان ، 

شناس معاونت درمان دانشگاه در سامانه اينترنتي توسط كار 18/3/96لغايت  16/2/96

http://avab.behdasht.gov.ir/specialist/frmControl.aspx  .اقدام الزم را مبذول فرمايند  

عواقب  يادآوري است دريافت نكردن كد رهگيري به منزله عدم ثبت نام قطعي تلقي شده و هرگونه الزم به

كارشناس  شد و دسترسي جهت ويرايش اطالعات ثبت شده بهناشي از آن متوجه شخص دستيار مي با

  محترم دانشگاه داده شده است.

ورود به دوره دستياري (اعم ازمستخدمين دانشگاهها و سازمانها،  بدوتصوير سند تعهد محضري  -1

آموزشي دانشگاه محل تحصيل برابر اصل شده  محترم نيروهاي نظامي و انتظامي و ...) كه توسط معاونت

  الزم بذكراست آن دسته از متعهدين خاص كه محل تعهد ايشان در سند تعهد محضري مشخص. باشد 

  نمي باشد ارائه تاييديه محل تعهد از دانشگاه محل تحصيل الزامي مي باشد. 
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  يك  قطعه عكس  -2

آوري اصل و تصوير پشت و روي كارت پايان خدمت يا معافيت ازسربازي براي آقايان (در صورت پيام -3

  گواهي انجام كار خدمت نظام وظيفه به عنوان پيام آور بهداشت از دانشگاه محل خدمت)

  اصل و تصوير تمام صفحات شناسنامه -4

(ماده دو، ماده  اصل و تصوير گواهي پايان طرح نيروي انساني با ذكر مدت خدمت و يا معافيت از طرح-5

  سه، نخبگان و ...)

فرزند همسر و هيد و امور ايثارگران محل سكونت و كارت كامپيوتري (اصل گواهي رسمي از بنياد ش-6

درصد به  35جانباز فرد ، فرد آزاده و % 70، همسر و فرزند مفقودين جنگ تحميلي، فرزند جانباز باالي  شهدا

  باال)

براي مستخدمين رسمي كه در آن ماموريت آموزشي يا  طول دوره تحصيل كارگزيني كليه احكام -7

  بدون حقوق قيد شده باشد. مرخصي

ارايه گواهي انجام خدمات در بخش دولتي با احتساب ضريب منطقه (به ازاي هر ماه خدمت يك امتياز) . -8

منظور از خدمات دولتي به كليه فعاليت هايي اطالق مي گردد كه فرد به عنوان پزشك عمومي در مراكز 

دي وزارت بهداشت، حوزه هاي ستادي دانشگاه هاي پزشكي، آموزشي و درماني، مراكز درماني، حوزه ستا

علوم پزشكي، مراكز بهداشتي درماني تابعه وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي و نهادهاي عمومي غير 

يريه، انجام داده است و مراكز خ )دولتي( سازمان تامين اجتماعي، بهزيستي، هالل احمر، جهاد دانشگاهي و ...

  ، درمانگاه هاي خصوصي و شركت هاي خصوصي و ... را در بر نمي گيرد.فعاليت در مطب ، خصوصي

سازمان از مرخصي بدون حقوق  استفاده كنندگانجهت در بخش دولتي  انجام خدمات بروز ارايه گواهيتبصره : 

  الزامي مي باشد. هاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي

ن فارغ التحصيل مي شوند : كپي صفحه اول و دوم كه همزما ين متعهد خدمت درمانيهمسران متخصص  -9

  شناسنامه طرفين و درخواست كتبي مبني بر تقسيم همزمان در صورت امكان در يك استان مورد نياز

در حال گذراندن خدمات  متخصصيني كه در سال جاري فارغ التحصيل مي گردند و همسر ايشان  -10

: كپي مي باشند  ز تابعه دانشگاه هاي علوم پزشكي كشوربه صورت درماني در مراك مورد تعهد قانوني 
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صفحه اول و دوم شناسنامه طرفين و درخواست كتبي مبني بر تقسيم همزمان در صورت امكان در يك 

  )استان مورد نياز

تبصره: ارايه گواهي بروز از معاونت درمان دانشگاه مبني بر شروع و تداوم خدمت در محل تعيين شده 

كه در حال گذراندن خدمات قانوني به صورت درماني در مراكز تابعه دانشگاه هاي علوم  جهت همسراني

  پزشكي كشور مي باشند الزامي مي باشد.

(رشته هاي تخصصي زنان و زايمان، جراحي عمومي، جراحي مغز و  تصوير گواهي انجام طرح يكماهه -11

  اعصاب، راديولوژي، بيهوشي)

 5/2دانشگاه محل تحصيل جهت دستياران انتقالي خارج از كشور سهميه  گواهي از معاونت آموزشي -12

  .درصد كه در آن مدت دوره تكميلي در ايران پرداخت يا عدم پرداخت شهريه قيد گرديده باشد

از ارز دولتي يا عدم استفاده تبصره: ارايه گواهي از اداره دانش آموختگان خارج از كشور مبني بر استفاده 

  ن انتقالي خارج از كشور جهت دستيارا

فرم الكترونيكي مشخصات فردي بايستي به امضا و مهر نظام پزشكي دستيار رسيده و مسئوليت عدم  -13

صحت اطالعات وارد شده در فرم مذكور بر عهده وي بوده و دستيار ملزم مي باشد پس از تاييد، كد 

  د خود نگهداري نمايد.رهگيري خود را دريافت نموده و تا پايان تعهدات قانوني نز

اطالع رساني مبني بر تحويل مدارك مورد نياز توسط معاونت درمان دانشگاه محل تحصيل، جمع آوري  -14

و مميزي مدارك مربوطه توسط كارشناس درمان دانشگاه مربوطه و با مسئوليت معاون محترم درمان آن 

  دانشگاه صورت مي پذيرد.

از فارغ التحصيالن از مهلت مقرر  تكميلي خارجهرگونه مدرك دريافت ت الزم به ياداوري اسدر پايان *   

 امكانپذير نخواهد بود.محترم 

  

 

 

 

 رو����:

  سركار خانم داداشي كارشناس نيروي تخصصي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران -

  علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان جناب آقاي ديگبري كارشناس نيروي تخصصي دانشگاه


