
 تعالی بسمه

 رشته های نیمه متمرکز  سالچندبرابر ظرفیت پذیرفته شدگان  قابل توجه 

  96-97  تحصیلی

 دانشکـده علـوم پزشکـی آبـادان
 

؛ انجام  رساند آگاهی می به عزیزان شما به خیرمقدم و قبولی تبریک ضمن بدینوسیله 

همزمان و بر   آبادان و شادگانشدگان چند برابر ظرفیت شهرستانهای  مصاحبه ازپذیرفته

 اساس زمانبندی زیر انجام میپذیرد. 

معاونت آموزشی،  -روبروی سالن انتظار فرودگاه-فلکه فرودگاه -آبادان آدرس محل ثبت نام :

 فناوریتحقیقات و 

بعد از  ظهر  با    15صبح  لغایت    8در  صورت وجود هرگونه  سوال یا ابهامی از  ساعت    

 تماس حاصل فرمائید.    62الی   53265358 -061شماره تلفن های
 

 

 

 

 

 

 



 

 :و ارزیابی مهارتهای جسمانی  مراحل مصاحبه، معاینه
مربوطه و اخذ نوبت مصاحبه، معاینه و ارزیابی مهارتهای مراجعه به اتاق پذیرش و کنترل مدارک و دریافت و تکمیل فرم  -1

 جسمانی

مراجعه به اتاق پزشکی جهت انجام مصاحبه )ارزیابی فن بیان و ...( تست روانشناسی، بینایی سنجی، شنوایی سنجی و انجام معاینات -2

 پزشکی

ت مربوطه )مختص پذیرفته شدگان رشته ارجاع به آزمایشگاه تشخیص طبی و یا سایر مراکز تشخیصی جهت انجام آزمایشا-3

 فوریتهای پزشکی و در زمان مصاحبه انجام میپذیرد(

 ارجاع به مکان ورزشی جهت ارزیابی مهارتهای جسمانی)مختص پذیرفته شدگان رشته فوریتهای پزشکی(-4

 مدارک مورد نیاز :
 شناسنامه و یکسری کپی از تمام صفحاتو کپی اصل -

 یکسری کپی پشت و رو کارت ملی وو کپی اصل -

 مدرک متوسطه )به همراه یک نسخه کپی(و کپی اصل -

 مدرک پیش دانشگاهی )به همراه یک نسخه کپی(و کپی اصل -

 ساله متوسطه 3ریز نمرات دوره و کپی اصل -

 پرسنلی جدید 4*3عدد عکس  6-

 دفترچه بیمه درمانی-

 ) جهت آقایان( و کپی آن کارت پایان خدمت-

 اولیه و نتیجه نهایی سازمان سنجشثبت نام -

 لباس و کفش ورزشی ) جهت پذیرفته شدگان رشته فوریتهای پزشکی(-

 (شدگان رشته های بهداشت و اتاق عملمدرک دال بر بومی بودن )جهت پذیرفته -



 (شدگان رشته های بهداشت و اتاق عملمعرفی نامه از شورای روستای محل سکونت روستاییان )جهت پذیرفته -

 

 نکات بسیار مهم و ضروری : 
باید حداقل دو شرط از شرایط بومی بودن را دارا باشند.) شرایط بومی بودن :  پذیرفته شدگان رشته های بهداشت و اتاق عمل -

سال سکونت در شهرهای تحت پوشش( ضمنا ارائه 5محل سکونت حداقل  -محل اخذ دو مقطع آخر تحصیل -محل تولد 

 و برق، سند مالکیت مسکن، اجاره نامه مسکن الزامی میباشدمدرک بیمه ، قبض آب 

 به همراه داشتن کلیه مدارک فوق الزامی میباشد در صورت ناقص بودن مدارک ، از متقاضی پذیرش و مصاحبه بعمل نمی آید.-

نجامد، در نتیجه پذیرفته شدگان رشته فوریتها مطلع باشند، ممکن است انجام مراحل مصاحبه، بیش از یک روز به طول بیا -

 ضروری است نسبت به تأمین محل اسکان و تغذیه خود پیش بینی های الزم را به عمل آورید

 هزینه مربوط به انجام آزمایشات و اقدامات تشخیصی، بر عهده داوطلبین گرامی می باشد-

مراجعه حضوری طبق جدول زمانبندی و صرفا در روز های تعیین شده 

 جهت هر رشته

 ساعت مراجعه تاریخ مراجعه رشـتـه ردیف

 14لغایت  8 04/09/1396 شنبه اتاق عمل 1

 14لغایت  8 05/09/1396شنبه یک بهداشت خانواده 2

 14لغایت  8 06/09/1396شنبه  دو بهداشت مبارزه بابیماریها 3



 فوریتهای پزشکی 4
 07/09/1396 سه شنبه

 08/09/1396 چهارشنبه
 14لغایت  8

 


