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متقبضی محترم لطفب پس از تبیید مسئولیه ذیل به همراه مدارک  جهت صدور معرفی وبمه به اداره طرح و پیبم آوران بهداشت مراجعه ومبیید 

تؼْد هی ًواین اعالػات خَاستِ شدُ باال زا بِ صَزت کاهل ٍ صحیح تکویل  ..............................................ایٌجاًب 

تازیخ تقاضا

.  ٍتؼْد هی دّن کِ تاکٌَى خدهت عسح زا ًگرزاًدُ ام ٍ اش هؼافیت اش عسح ًیص استفادُ ًٌوَدُ ام 
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لغو مدت خدمت طزح با دو ماه اعالم قبلی امکان پذیز است 
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اهضا ٍ اثساًگشت

.سسپسست هحتسم ادازُ  عسح ًیسٍی اًساًی داًشکدُ لغفا با تَجِ بِ ًظسیات فَق پس اش اخر تاییدیِ تحصیلی ًسبت بِ صدٍز هؼسفی ًاهِ ًاهبسدُ اقدام فسهایید 

             مدیریت محترم نوسازی وتوسعه سرمایه انسانی دانشکده  مهر وامضاء

.بالهاًغ است / ...........................  جازی /   اختصاصیپسداخت حقَق ٍهصایای ًاهبسدُ دز هدت اًجام عسح  اش هحل دزآهدّای

 مدیریت محترم واحد بودجه دانشکده مهر وامضاء

.بالهاًغ است / ...........................  جازی /   اختصاصیپسداخت حقَق ٍهصایای ًاهبسدُ دز هدت اًجام عسح  اش هحل دزآهدّای

ریاست محترم بیمارستان مهر وامضاء.         ایي قسوت هی بایست جْت هشوَلیي هتقاضی خدهت دز بیوازستاًْا تَسظ زیاست هحتسم آى بیوازستاى هَزد تایید قساز گیسد 

.هَزد تایید است............................................... بیوازستاى /داًشکدُ/با تَجِ بِ بسزسی ّای بؼول آهدُ هحل خدهت ًاهبسدُ دز هسکص بْداشتی

                                                           معاونت محترم                  مهر وامضاء 

1فسم شوازُ                          فسم تقاضای اٍلیِ اًجام عسح ًیسٍی اًساًی              

داًشکدُ ػلَم پصشکی ٍخدهات بْداشتی دزهاًی الزستاى 

ًظسیِ کازشٌاسی هؼاًٍت  هسبَعِ   
. گردد می تعیین................................................... نامبرده خدمت محل

ًظسیِ زابظ ساهاًِ عسح هؼاًٍت هسبَعِ

.         است بالمانع اینجانب نظر از

.احتراما اینجانب با مشخصات ریل متقاضی انجام طرح نیروی انسانی در واحذهای مورد نیاز این دانشکذه می باشم 

.متقاضی میبایست جُت تشکیل پزيوذٌ بٍ مذیزیت حزاست مزاجعٍ ومایذ

تصویز مدرک تحصیلی یا تسویه حساب - تصویز کارت پایان خدمت یا معافیت-  قطعه عکس 3- تصویز کارت ملی - تصویز تمام صفحات شناسنامه : مدارک مورد نیاس 

رئیس سازمان نظام پسشکی 

.هتقاضی هحتسم دز صَزت ًداشتي هدازک هشسٍحِ ذیل ٍ یا ًقص هدزک ّوچٌیي تکویل ًاقص فسم یا اخر ًاقص تاییدیِ ّای الشم، صدٍز هؼسفی ًاهِ شوا هٌَط بِ زفغ ًقص خَاّد بَد

مدیریت محترم حراست دانشکده   مهر و امضا

.میبایست جُت تشکیل پزيوذٌ بٍ ساسمان وظام پششکی مزاجعٍ فزمایىذ (...پششک، دوذاوپششک، متخصصیه ، رشتٍ َای پزياوٍ دار شامل بیىایی سىجی،شىًایی سىجی،کار درماوی،گفتاردرماوی،تغذیٍ،مامائی ي)متقاضیان مشمًل طزح 


