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 تحصيالت تكميلي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زنجان  محترممدير
 

 با سالم :

                                          شماره شناسنامهه ب                              فرزند                         اينجانب احتراماً            

           حصيل دوره پزشكي عمومي در سال تفارغ ال               /      /       تولدتاريخ  به                                 از صادره

كهههه در              از دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني    با سهميه 

                                                 سهميه  با استفاده از دانشگاه  آن                       رشته           دوره امتحانات پذيرش دستياري  مينهشت چهل و

بدينوسيله آمادگي خود را جهت شروع دوره در موعد مقرر طبق كليهه مقهررات و دسهتور ،  طور مشروط پذيرفته گرديده ام  ه  ب

 گردم :  مي دارم و متعهد دانشگاه اعالم مي آنالعملهاي وزارت متبوع و 

 طبق برنامه تنظيمي دانشگاه در موعد مقرر شركت نمايم .در كارگاههاي ويژه دستياران  -1

درخواست انتقالي يا انصراف ننمايم و در صورت انصراف پس از موعد مقرر طبق دستور العمل ثبت نام و ساير آيين نامهه   -2

دستياري كه به اينجانب تعلهق مهي گيهرد، خهواهم بهود و حهق هي گونهه ها ملزم به پرداخت كليه هزينه ها و شهريه يك سال  

 اعتراضي نخواهم داشت . 

شروع دوره اينجانب منهوط بهه تكميهل مهدار   ه درخواست مرخصي بدون حقوق يا تعويق دوره ننمايم.پس از شروع دور  -3

موضهوع ، و ارائه سند تعهد محضري بوده ودر صورت عدم تكميل مدار  و يها عهدم تيييهد نتيجهه گهزينم عمهومي  يثبت نام

 عتراضي نخواهم داشت .گونه ا كان لم يكن تلقي گرديده و حق هيچ اينجانب، پذيرش دستياري مشروط 

 تحت هيچ شرايطي از پاويون دستياري به عنوان خوابگاه استفاده ننمايم .  -5

 دانشگاه هي گونه مسئوليتي در قبال ارائه خوابگاه به دستياران ندارد .  : 1تذكر 

فارغ التحصيل نشده اند و يا خدمات قانوني و نظام وظيفه   1400 ماهشهريوربه هر دليل تا پايان    قبولي داوطلباني كه  :  2تذكر  

 ، كان لم يكن تلقي خواهد گرديد. انجام نداده اندرا طبق دستور العمل ثبت نام 
 

 آدرس دقيق محل سكونت : 
 

 شماره تلفن ثابت :

 شماره تلفن همراه : 

 اس باشد : شماره تلفن يكي از وابستگان نزديك كه در صورت ضرورت قابل دسترس و تم

 

 امضا :                                                                                  

 

 تاريخ :                           

 معاونت آموزشي 

 دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني

 استان زنجان
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