
 1فرم شماره 

 

............. دوره .............که در رشته ..............................................................اینجانب آقا/خانم دکتر ..........

.................... پذیرفته شده ام با اطالع کامل  از مقررات دستیاری در مورد بهره مندی از هزینه تحصیلی 

اعالم میدارم که در هیچ موسسه دولتی و غیر دولتی اشتغال بکار انتفاعی ندارم. در صورت بروز هر گونه 

 مغایرت با صحت مراتب فوق حق هیچ گونه اعتراض نسبت به اقدامات دانشگاه نخواهم داشت.

 امضاء              تاریخ                

 

 

و مرخصی بدون حقوق از مراکز نظامی و غیر انتظامی  که با استفاده از ماموریت آموزشی افرادی

 دارند قسمت ذیل را تکمیل نمایند.اشتغال به تحصیل 

 نام و نام خانوادگی :  .................................................

 رشته پذیرفته شده :  ..................................................

 : ................................................ موسسه اشتغال بکار

  ماموریت آموزشی    صورت مرخصی بدون حقوق ه مجوز دستیاری ب

 امضاء               تاریخ                    



2فرم شماره   

 بسمه تعالی

عدم مغايرت مدارك ارسالی با اصل مدارك فرم تعهد  

 

آزمون پذیرش  درپذیرفته شده                                اینجانب      

صحت مندرجات فرم  ،89مهرماه   سال         رشته  دستیار تخصصی

گردم در های تکمیل شده ثبت نامی را تائید می نمایم و متعهد می 

نسبت به کان لم یکن نمودن  صورت مغایرت مدارک ارسالی با اصل ،

 ثبت نام از طرف دانشگاه ،حق هر گونه اعتراض را از خود سلب نمایم.

 نام و نام خانوادگی:

 تاریخ:

 رشته قبولی:

 تاریخ و مهر نظام پزشکی:



 

پذیرفته شدگان آزمون پذیرش دستيار تگميلی تخصصی )فلوشيپ( ثبت نام حضوری  و مدارک زمان

 99-99 داروسازی بالينی در مراقبتهای ویژه سال تحصيلی

 

مهر ماه  هشتمشنبه دو روزثبت نام حضوری جهت تحویل اصل مدارک از 

 باشد. می 8999 مهر ماه  نهم   لغایت  8999
 

 : ثبت نام حضوری مدارک مورد نياز

 2و8 یفرم های ثبت نامتکميل  .8

 پشت نویسی شدهقطعه عکس  2 .2

 کارت ملی وتصویر شناسنامه ) از تمام صفحات ( یک سری اصل و  .9

تصویر پایان یا معافيت از خدمات الیحه طرح نيروی انسانی و یا گواهی مبنی بر اتمام طرح  .4

 98/70/8999خدمات  قانونی تا تاریخ 

 استخدام مبنی بر موافقت با ادامه تحصيل شاغليننامه از محل  .5

 تصویر کارت پایان یا معافيت از خدمت نظام وظيفه برای آقایان به صورت کارت هوشمند .6

 تصویر حکم استخدامی پذیرفته شدگان   .0

مدرکی دال بر داشتن گواهی فراغت از تحصيل دوره تخصصی یا گواهی فراغت از تحصيل  .9

 ویان سال آخربرای دانشج 98/76/8999تا 

 اصل و تصویر فيش واریزی .9

 

 اصل تمامی مدارک را همراه داشته باشيد.  خواهشمند است نکته: 

 

                                                                                     

     آموزش تخصصی و تحصيالت تکميلی                                                                       

 دانشکده داروسازی                                                                                                        
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