بٌبم خذا
آگُی ثبت وبم کبوذیذاَبی َیئت مذیرٌ َفتمیه ديرٌ اوتخبببت سبزمبن وظبم پسشکی جمًُری اسالمی ایران
بذیٌَسیلِ بِ اطالع کلیِ کبدس پضشکی هشوَل هبدُ  4قبًَى سبصهبى ًظبم پضشکی هیشسبًذ ّفتویي دٍسُ اًتخبببت سبصهبى ًظبم پضشکی دس
تبسیخ  96/4/30بِ طَس ّوضهبى دس سشاسش کشَس بشگضاس خَاّذ شذ ،لزا هتقبضیبى ثبت ًبم دس ّیئت مدیشُ شْشستبى ّبی ٍاجذ ششایط هی
تَاًٌذ اص تبسیخ  96/3/14لغبیت  96/3/20بب تَجِ بِ ششایط ریل ٍ دس دست داشتي هذاسک الصم بِ ّیئت ّبی اجشائی
شْشستبى ّبی خَد هشاجؼِ ٍ ثبت ًبم ًوبیٌذ .
شرایط اوتخبببت شًوذگبن َیئت مذیرٌ وظبم پسشکی بٍ استىبد مبدٌ  23قبوًن سبزمبن نظبم پسشکی بٍ شرح ریل می ببشذ :

 - 1تببؼیت دٍلت جوَْسی اسالهی ایشاى
ً - 2ذاشتي فسبد اخالقی ٍ هبلی
 - 3داشتي حسي شْشت اجتوبػی ٍ شغلی دس ػول بِ اجشای اصَل پضشکی ٍ سػبیت اخالق ٍ شئَى پضشکی
 - 4داشتي حسي شْشت دس تؼْذ ػولی بِ احکبم دیي هبیي اسالم ٍ ٍفبداسی بِ قبًَى اسبسی جوَْسی اسالهی ا یساى
تبصشُ :اقلیت ّبی دیٌی هصشح دس قبًَى اسبسی جوَْسی اسالهی ایشاى تببغ احکبم دیي اػتقبدی خَد هی ببشٌذ .
 - 5داسا بَدى حذاقل سِ سبل سببقِ ػضَیت دس سبصهبى ًظبم پضشکی
 - 6ػذم ػضَیت دس ّیئت ّبی ًظبست ٍ اجشایی
مذارک الزم جُت ثبت وبم دايطلبیه در َیئت مذیرٌ َب

 - 1فتَکپی شٌبسٌبهِ (توبم صفحبت دٍ ًسخِ)
 - 2تصَیش کبست هلی
 6 - 3قطؼِ ػکس 3×4
 - 4تصَیش کبست ػضَیت هؼتبش دس سبصهبى ًظبم پضشکی کِ بشابش اصل شذُ ببشذ .
 - 5تکویل پشسشٌبهِ داٍطلبی ػضَیت ّیئت هذیشُ سبصهبى ًظب م پضشکی
 - 6تبئیذیِ  3سبل سببقِ ػضَیت دس سبصهبى ًظبم پضشکی
آدرس محل ثبت وبم :

بٌذسػببس :آصادگبى ضلغ شوبل ششقی پبسک شْذا هؼبًٍت دسهبى طبقِ سَم ٍاحذ ًظبست بش دسهبى
هیٌبة  :شبکِ بْذاشت ٍ دسهبى شْشستبى هیٌبة
قشن  :شبکِ بْذاشت ٍ دسهبى شْشستبى قشن
بٌذسلٌگِ  :شبکِ بْذاشت ٍ دسهبى شْشستبى بٌذسلٌگِ
دايطلبیه محترم جُت َر گًوٍ پرسش احتمبلی میتًاوىذ بب شمبرٌ ریل تمبس حبصل ومبیىذ:
دفتش ّیئت اجشایی ّفتویي دٍسُ اًتخبببت سبصهبى ًظبم پضشکی جوَْسی اسالهی ایشاى دس ّشهضگبى 33351490 -

دبیرخاوه  :شهرک قذس  ،بلوار فرحسادی  ،بلوار ایواوک  ،ساختمان مرکسی وزارت بهذاشت درمان و آموزش پسشکی  ،بلوک  Aضلع شمالی طبقه 9
آدرس سایت (صفحه اوتخابات) medcare.health.gov.ir :تلفه81454899-81455563 :

اًتخبببت

