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اولین فراخوان پذیرش پزشکان عمومی در دوره پودمانی آموزشی پزشکی خانواده

توصیف دوره

رشته پزشكي خانواده از رشتههاي تخصصي باليني پزشكي است
خراقب هاي سالخ

هته ختخصيصتين از ازستول ا

ارائته ختاخا ز

را به صور جاخع خمتا به افرادز خانواده جاخعته تتت پوشتر ارائته خينماينتا در ايتن راستتاز
برناخه اصتلي تخصصتي پزشتكي ختانواده بتا تأهيتا بتر

طراحي اجراي يک برناخه هه خياا بر به عنواا پلي به سم

نقرهاي خورد انتظار پزشكاا خانواده بستههاي خاخا سالختي باشا در دستور هار خسئولين ختتترم زار بهااشت
درخاا

خوزش پزشكي قرار گرف

خقرر شا تا با توجه به تجارب ارزشمنا دانشگاه علتوم پزشتكي خجتازي در زخينته

بسط ارائه خوزشهاي خجازي در هشورز اين خرهز نسب

به برگزاري اين د ره پودخاني به صور ترهيبي براي گر ه

هاف پزشكاا عموخي هه به عنواا پزشكاا خانواده در نظام سالخ هشور خشغو فعاليت
بهااشتي

هستتنا بتا همكتاري خعا نت

خوزشي زار ختبوع اقاام نمايا

الزم به ذهر اس

اين برناخه داراي پنج پودخااز خباني خراقب

خانوادهز خراقبت

نوجوانيز جواني خيانساالاز خراقب هاي بزرگسالي سالمناي بهااش

از نتوزاداا هودهتااز خراقب هتاي

بار ري خراقب هاي د راا بتارداري است

هه خوابق با عواخل عماه بيماريهاي هشور ختتواي بستههاي خاخاتي هشور طراحي شاه اس

در حتااقل طتو 24

هفته ارائه خيشود فراگيراا پس از طي پودخااهاي نالينز تجارب يادگيري را به صور ارائه خاخا خراقب
در فيلا (فعالي

در خراهز خاخا جاخع سالخ

سترپايي

 )CCHSهسب خينماينا اين فراخواا در راستاي جذب دانشجو براي

اين برناخه تا ين شاه اس
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واجدین شرایط ثبت نام
اولویت اول
 1پزشكاا عموخي هه ارتباط استخااخيز قراردادي طرحي با دانشگاههاي علوم پزشكي هشتور دارنتا در حتا
حاضر به عنواا پزشک خانواده در نظام سالخ

فعلي هشور اشتغا دارناز خيتواننا ارد اين د ره شونا

 2دستياراا پزشكي خانواده در حا تتصيل در دانشگاههاي علوم پزشكي هشور
اولویت دوم
پزشكاا عموخي هه ارتباط استخااخي قراردادي با دانشگاههاي علوم پزشتكي هشتور دارنتا در حتا حاضتر بته
عنواا پزشک خانواده در نظام سالخ

فعلي هشور اشتغا ناارناز خيتواننا ارد اين د ره شونا

اولویت سوم
گر ه سوم :پزشكاني عموخي هه رابوه استخااخي قراردادي با دانشگاههاي علوم پزشكي هشور ناارنا خيتواننا به
صور دا طلب زاد در اين د ره شره نماينا
مزایای شرکت در دوره
 افزاير سرانه پرداختي
 گذراناا خوفقي

خيز د ره به عنواا قسمتي از تتصيل در د ره تخصص پزشكي ختانواده ختستوب خواهتا

شا
 دارناگاا اين خارک ا لوي
 جه

جذب به هارگيري دارنا

اخذ اختياز باز خوزي پيگيري اقاام خواها شا
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نحوه ثبت نام
 ختقاضياا ختترم الزم اسخراجعه نموده خراحل ثب

به ساخانه ثب نام دانشگاه علوم پزشكي خجازي بته در

register.vums.ac.ir

نام را تكميل نماينا

اساخي پذيرفته شاگاا نهايي پس از بررسيهاي الزمز از طريتق ب ستاي

دانشتگاه علتوم پزشتكي خجتازي اعتالم

خيشود

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام

-1

عکس پرسنلی 3*4

-2

تصویر اسکن شده کارت ملی

 -3تصویر اسکن شده کارت عضویت نظام پزشکی
 -4اسکن گواهی اشتغال شامل حکم کارگزینی یا قرارداد استخدامی
 -5اسکن گواهی اشتغال درصورت فعالیت درحیطه پزشک خانواده شهری یا روستایی
 -6اسکن کارت دانشجویی جهت داوطلبان دستیار پزشکی خانواده

الزم به ذهر اس ز پس از ارسا خوفقي
درصور عام درياف

هارهگيري ثب

خيز فرم ثب نام تكميل شتاه در ستاخانهزها رهگيتري داده خواهتا شتا

نام شما با خوفقي

انجام نشاه اس

ها رهگيري ضر ري اس
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براي پيگيري درخواس شماز داشتن ايتن

شهریه
اين د ره داراي شهريه به خبلغ  18128000خيباشا هه بر اسا

زير از دا طلباا اخذ خيگردد

جا

میزان شهریه اخذ شده از دانشجو (به

داوطلبان

ریال)
پزشکککان عمککومی کککه ارتبککا

1.812.800

اسککتخدامیق قککراردادی و طرحککی بککا

یک میلیون و هشتصد و دوزاده هزار و

دانشگاههای علوم پزشکی کشور دارند و

هشتصد ریال

در حال حاضر به عنوان پزشکک خکانواده
در نظام سکممت فعلکی کشکور اشکتغال
داشته و یا نداشته اندق میتوانند وارد این
دوره شوند.
 .2دسکتیاران پزشککی خکانواده در
حککال تیصککیل در دانشککگاههای علککوم
پزشکی کشور
پزشکککانی عمککومی کککه رابطککه

18.128.000

استخدامی و قکراردادی بکا دانشکگاههای

هجده میلیون و یکصد و بیست و هشت

علوم پزشکی کشور ندارند میتوانند بکه

هزار ریال

صورت داوطلب آزاد در این دوره شکرکت
نمایند.

 -به خنظور پرداخ

شهريه ختقاضياا ختترم بايستي از درگاه ساخانه ثب

در هنگام تكميل خراحل ثب نامز شهريه را اريز نماينا
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نام نالين دانشگاه علوم پزشكي خجتازي

