
   ثبت نام فارغ التحصيالن رشته هاي تخصصي پزشكي  فرم

  نكات مورد توجه

  .تكميل موارد ستاره دار الزامي مي باشد -

در صورتي كه معاف از خدمات قانون پزشكان و پيراپزشكان شناخته شده ايد و در گواهي پايان طرح نيروي انساني مدتي نيز به عنوان  -

پزشك عمومي خدمت نموده ايد و در گواهي قيد گرديده است محل و مدت مورد نظر را در قسمت فعاليت دولتي به عنوان پزشك 
 عمومي ثبت نماييد 

كه در زمان پزشك عمومي فعاليت دولتي داشته ايد مدت آن را بدون تداخل زماني و دقيقاً مطابق مفاد گواهي مربوطه  در صورتي -

  .وارد نماييد

 .مي باشد ثبت كدملي و نظام پزشكي همسر الزامي مي باشد 94در صورتي كه همسر شما فارغ التحصيل سال   -

  .وارد  نماييد) -(كد پستي را به صورت ده رقمي و بدون خط تيره فاًلط  -

  .نماييدبه طور كامل تكميل  سال/ماه/روزكليه ي تاريخ ها به صورت  لطفاً -
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