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 كطور از خارج مبادي به ارائه پسضكی جهت پيرا و پسضكی حوزه ضاغليه اضتغال گواهی صذور وامه ضيوه

 دریافتی مرتبط   خارجی یه ها و  پاسخ به استعالم هايتائيذ صذور و

 پسضكی آموزش و درمان بهذاضت، وزارت به وابسته هاي سازمان و پسضكی علوم هاي داوطگاه توسط

:  مقذمه

 ٍ زٍلتي ثرص ) وطَض سالهت حَظٍُ ّوىبضاى  وبضوٌبى ثطاي اضتغبل ّبي گَاّي صسٍض هَضز زض وِ ّبيي اسيتحس ثِ ًظط

 صسٍض ٍ تبييس شيصالح، هطاجغ صالحسيس ٍ ًظط ثب ، زاضز  ٍ زاضتِ ٍجَز وطَض اظ ذبضج هجبزي ثِ اضائِ جْت( ذصَصي ثرص

 ، هتجَع ٍظاضت ثِ ٍاثستِ ّبي سبظهبى ٍ پعضىي لَمع ّبي زاًطگبُ تَسظ صبزضُ ّبي گَاّي "ضسوي تطجوِ هجَظ"

ٍ  هتمبضيبى اهَض تسْيل ٍ توطوع ظزائي اصل اجطاي جْت زض. است ثَزُ هتجَع ٍظاضت الولل ثيي اهَض حَظُ ػْسُثِ  تبوٌَى

 ثرص ٍ زٍلتي ثرص ) سالهت حَظٍُ ّوىبضاى  وبضوٌبى ، پعضىبى ، اسبتيس حضَضي ضطٍضت وبّص هطاجؼبت يلزل ُة

 ،گطزيس هي هَجت ضا هتمبضيبى هىطض هطاجؼبت ، هساضن ًمص زليل ثِ ثؼضبًوِ  تْطاى ثِ وطَض ًمبط الصي اظ( صَصيخ

ٍ صسٍض تبئيسيِ ّب  اضتغبل ّبي گَاّي صسٍض اًجبم ،اظ ايي پس  ثؼول آهس تب ٍظاضتربًِ ّبي شيطثظ ثب ضايعًي ٍّوبٌّگي 

 تبثؼِ ّبي ٍسبظهبى ي ػلَم پعضىيّب زاًطگبُ ، ثِ هطتجظ ضيبفتيزذبضجي ٍ پبسد ثِ استؼالم ّبي جْت تطجوِ ضسوي 

 . گطزز ٍاگصاض ٍظاضت هتجَع

 ذطاسبى ػجبس، ثٌسض اضٍهيِ، ضطلي، آشضثبيجبى :ضبهل ّب استبى اظ ثطذي زضػالٍُ ثط تْطاى ،  ذبضجِ اهَض ٍظاضت ايٌىِ ثِ ًظط

 تب  ضسُ زازُ تطتيجي  لصا ثبضس، هي ًوبيٌسگي زفبتط زاضايًيع  .. ...ٍ  هبظًسضاى، گيالى،  لعٍيي ، لن ، فبضس ، اصفْبى ضضَي،

 ًوبيٌسگي زفبتط ثِ ّوجَاض ّبي استبى ّوچٌيي ٍ هصوَض ّبي زضاستبى پعضىي ػلَم زاًطگبّْبي هحتطم ضٍسبي اهضبي ًوًَِ

ٍ ذسهبت  پعضىي مػلَ ّبي زاًطگبُ تَسظ صبزضُاضتغبل  ّبي گَاّي ضسوي تطجوِ هجَظ تب هؼطفي اهَض ذبضجِ ٍظاضت

 لَُ ٍ ذبضجِ اهَض ٍظاضت هْط ثِ هوَْض ٍ تبئيس استبى ّوبى زض( ّوجَاضش ّبي استبى ٍ استبى آى)  زضهبًي -ثْساضتي 

 ٍظاضت ثِ تْطاى زض هستمطثِ ايي ٍظاضت  ٍاثستِ ّبي سبظهبى ، ّب زاًطگبُ هحتطم ضٍسبي اهضبي ًوًَِضوٌبً . ضًَس لضبئيِ

. است ضسُ ضفيهغ تْطاى زض ذبضجِ اهَض

صسٍض گَاّي اضتغبل، صسٍض تبئيسيِ ّب ٍ پبسد ثِ استؼالم ّبي ذبضجي ضبهل تَضيح ايٌىِ ايي تفَيض اذتيبض صطفبً 

ثب ٍظاضت اهَض ذبضجِ ووبوبى  سبيط هىبتجبتٍ اًجبم  ضَز سبظهبى ّبي تبثؼِ ٍظاضت هتجَع هي زضيبفتي هطتجظ ثب زاًطگبُ ّب ٍ

 .ٍظاضت ذَاّس ثَزايي اظ عطيك ازاضُ ول ضٍاثظ ثيي الولل تبثغ آئيي ًبهِ ّبي لجلي ٍ 

ًبهِ همبم ػبلي ٍظاضت هؼطفي ًوًَِ اهضبء ضٍسبي زاًطگبُ ّبي ػلَم پعضىي ٍ سبظهبًْبي ٍاثستِ عي ضبيبى شوط است وِ 

ل جْت اجطاء ضيَُ ًبهِ صسٍض گَاّي ثططح شي. ثِ ٍظاضت اهَض ذبضجِ اضسبل گطزيسُ است 3/4/93هَضخ  336/100ثِ ضوبضُ 

. اػالم هيطَز

 

: ها گواهی صذور السامات

 هؼبًٍت تَسؼِ هسيطيت ٍ هٌبثغ اًسبًي زض  شيطثظ ٍاحس تَسظ هتمبضيبى ضغلي هساضن ٍ سَاثك تبئيس ٍ ثطضسي اًجبم -

  ٍاثستِ ّبي سبظهبى/  زاًطگبُ

 پعضىي ػلَم زاًطگبُ ضيبست ) ض ذبضجِثِ ٍظاضت اهَ ضسُ هؼطفي اهضبء ثب هٌحصطاً  هتمبضيبى اضتغبل ّبي گَاّي صسٍض -

 (  ٍاثستِ ّبي سبظهبى/ 

   ٍاثستِ ّبي سبظهبى / زاًطگبُ هْط ثِ صبزضُ گَاّي ضسى هوَْض -

 پعضىي ػلَم ّبي ضضتِ زض ّب زاًطگبُ التحصيالى فبضؽ ًوطات ضيع ٍ گَاّيٌبهِ ، زاًطٌبهِ :تحصيلي هساضن تطجوِهجَظ  -

 هبًغ ثالتطجوِ  " هْطٍ ثب هوَْض ضسى ثِ  هتجَع ٍظاضت هَظضيآ هؼبًٍت آهَظضي، هبتذس هطوع تَسظ صطفبً وطَض زاذل

. گطزز اًجبم هي "است 

 :، هساضنآهَظضي، هؼبًٍت هحتطم ضئيس هطوع ذسهبت آهَظضي 20/8/87هَضخ  27320/17/3ثب تَجِ ثِ ثرطٌبهِ ضوبضُ  -

وِ هوَْض ثِ هْط  زاذل وطَض پعضىيػلَم  ّب زض ضضتِ ّبي گطٍُ اًطگبُفبضؽ التحصيالى زٍ ضيع ًوطات ، گَاّيٌبهِ زاًطٌبهِ 
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هثل )  ايطبىاضن هطتجظ ثب فطاغت اظ تحصيل تطجوِ سبيط هس ضسُ ثبضس ،اظ سَي هطوع فَق الصوط  "است ثالهبًغ تطجوِ "

ثِ هجبظ هي وطَض زاضالتطجوِ ّبي ضسوِ زض ايٌصَضت  ثالهبًغ هي ثبضس( فٌي  پطٍاًِ هغت، پطٍاًِ زائن، پطٍاًِ هسئَل

 .تطجوِ ضسوي هساضن فَق الصوط ذَاٌّس ثَز

 ّب  گَاّي ػٌَاى زض « تبئيسيِ گَاّي » يب « اضتغبل گَاّي » ػجبضتضطٍضت شوط  -

 زيگطي لبًًَي اضظش ّطگًَِ فبلس ٍ گطزيسُ صبزض تطجوِ جْت ًبهجطزُ زضذَاست ثِ ثٌب گَاّي ايي»  ػجبضت شوطضطٍضت  -

 (عجك ًوًَِ پيَست)   ّب تبييسيِ ٍ اضتغبل ّبي گَاّي وليِ اًتْبي زض  «گطزز ًوي ًبهجطزُ تحصيلي هسضن جبيگعيي ٍ ثَزُ

«  .........  سفبضت»   ثِ ذغبة  يب  « ٍيعا صسٍض جْت » يب«  .. ...... سفبضت ثِ اضائِ جْت» : لجيل اظ ػجبضات سبيط شوط اظ ذَززاضي -

  اضتغبل ي ّب گَاّي زض هتمبضيبى "ضغلي ػٌبٍيي ٍ سوت" شوط اظ ذَززاضي - 

 ذسهت هحل ًبمثوٌظَض زضج  .......... سبظهبى يب ٍ........ زضهبًي  -ٍ ذسهبت ثْساضتي  پعضىي ػلَم زاًطگبُ ًبم شوطضطٍضت  -

 (عجك ًوًَِ پيَست)  ثطاي ضبغليي زض ثرص زٍلتي

 هحل ثوٌظَض زضج ًبم... ......ٍالغ زض ضْط ( ثرص ذصَصي....... ) ............هطوع ........... / ثيوبضستبى / هغت فؼبل  شوطضطٍضت  -

 ( عجك ًوًَِ پيَست) ثطاي ضبغليي زض ثرص ذصَصي اضائِ ذسهت 

 صَضت زض اضتغبل ّبي گَاّي زضهبًسُ يب هست هطذصي هَافمت ضسُ  هطذصي هست ٍ هبّيبًِ زضيبفتي حمَق هيعاى شوط -

 .ثالهبًغ است هتمبضي زضذَاست

   حمَلي ٍ لبًًَي احتوبلي هطىالت ثطٍظ اظ اجتٌبة جْتذبضجي  ظثبى ثِ اضتغبل ّبي گَاّي صسٍض اظ ضيذَززا -

زض صَضت ( ثعثبى اًگليسي) " اصل ثب ثطاثط وپي هْط" ثِ   تصَيط گَاّي صبزضُ هٌضن ثِ تطجوِ ضسوي هساضن وطزىهوَْض -

سبظهبى صبزض وٌٌسُ  / زضذَاست هتمبضي تَسظ زاًطگبُ 

ٍظاضت  ضطح ٍظبيف هصَة  هطثَعِ ، صسٍض گَاّي تطجوِ تطجوِ ضطح ٍظبيف  ذَاست هتمبضي ثطايضزض صَضت ز -

 (.عجك ًوًَِ پيَست) هتجَع ثالهبًغ هيجبضس

 ٍ هطتجظ سبظهبى يب ٍ پعضىي ػلَم زاًطگبُ تَسظ وطَض اظ ذبضج هطاوع سَي اظزضيبفتي  استؼالم ّبي فطم تبئيس ٍ تىويل -

 ذبضج شيطثظ هطاوع ثِ اضسبل جْت سبظهبى يب پعضىي ػلَم زاًطگبُ هْط ثِ هوَْض ثستِ زض پبوت زض هتمبضيبى ثِ آًْب تحَيل

  وطَض اظ

 ػىس لغؼِ يه ثِ هٌضن( ًوًَِ پيَست)  هطثَط ضسُ تىويل فطمثِ اًضوبم ضسُ  صبزضُ گَاّيضًٍَضت  ًسرِ يه اضسبل -

   سبظهبى يب زاًطگبُ حطاست زفتط ثِ ، هتمبضي

 اهَض ثيي الولل ثِ ( ًوًَِ پيَست)هطثَط  ضسُ تىويل فطمتصَيط ضسُ ثِ اًضوبم  صبزضُ ضًٍَضت گَاّي ًسرِ يه اضسبل -

اظ عطيك سيستن اتَهبسيَى ازاضي  هتجَع ٍظاضت 

 ّبي زاًطگبُ اظ يىي ًظبضت تحت ٍ زضهبًي ٍ ثْساضتي ذصَصي هطاوع زض ضبغل هتمبضيبى ثطاي اضتغبل گَاّي صسٍض -

 . اًجبم پصيط ذَاّس ثَز هطثَعِ پعضىي ػلَم زاًطگبُ زضهبى هؼبًٍت تبئيس اظ پسصطفبً  وطَض پعضىي مػلَ

 العاهبت وليِ ضػبيت ثبٍظاضت هتجَع  ثبظًطستِ وبضوٌبى ثطاي گَاّي صسٍضثالهبًغ ثَزى زض صَضت زضذَاست هتمبضي ،  -

 اظ زاًطگبُ يب سبظهبى تبثؼِ ٍ تبضيد ثبظًطستگي ايطبى ثب شوط حمَق زضيبفتي هبّيبًِ  فَق

جْت ثْطُ ثطزاضي ثِ اهَض ثيي الولل ٍظاضت هتجَع  سبظهبى يب زاًطگبُ تَسظ ضسُ صبزض ّبي گَاّيفْطست  اضائِ گعاضش ٍ -

.    ثصَضت سبليبًِ ثط اسبس  ًوًَِ جسٍل وِ هتؼبلجبً اضسبلي ذَاّس ضس شيطثظ هطاجغ
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  :ومووه گواهی اضتغال در بخص دولتی

گواهی اضتغال  

، اظ تبضيد  -------------ي ، ثِ ضوبضُ وس هل ---------، فطظًس  -----------ذبًن زوتط / ثسيٌَسيلِ گَاّي هيطَز آلبي 

پيوبًي زض زاًطگبُ ػلَم / ضسوي  /ثصَضت لطاضزازي / جْت اًجبم تؼْسات ذسهبت لبًًَي   ----------لغبيت  -----------

ثِ اضائِ ذسهبت آهَظضي ، پژٍّطي، ،   -------------سبظهبى /  ---------------زضهبًي  -پعضىي ٍ ذسهبت ثْساضتي

. ًسُ ازاضت/ اضتغبل ثىبض زاضًس    ---------ازاضي /  زضهبًي ، پطستبضي ، هبهبئي، فيعيَتطاپي ، زًساًپعضىي ، زاضٍسبظي

ز ّطگًَِ اضظش لبًًَي زيگطي ثَزُ ٍ جبيگعيي هسضن ايي گَاّي ثٌب ثِ زضذَاست ًبهجطزُ جْت تطجوِ صبزض گطزيسُ ٍ فبق

./. تحصيلي ايطبى ًوي گطزز

سازمان  / وام و وام خاووادگی رئيس داوطگاه                                                                                                                        

امضاء و مهر داوطگاه                                                                                                                                               

 

  (فاقذ اعتبار می باضذ ایه گواهی بذون مهر برجسته)

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  :گواهی اضتغال در بخص خصوصیومووه 

گواهی اضتغال 

اظ تبضيد ،  -------------، ثِ ضوبضُ وس هلي  ---------، فطظًس  -----------ذبًن زوتط / ثسيٌَسيلِ گَاّي هيطَز آلبي 

ٍالغ هغت فؼبل ذصَصي ذَز ( / ثرص ذصَصي)  ----------هطوع / زض ثيوبضستبى   -----------لغبيت  ----------

زاضٍسبظي اضتغبل ثىبض  /زًساًپعضىي / فيعيَتطاپي / هبهبئي / پطستبضي / ثِ اضائِ ذسهبت زضهبًي   -------------ضْط زض 

.  ُ اًسزاضت/ زاضًس 

ايي گَاّي ثٌب ثِ زضذَاست ًبهجطزُ جْت تطجوِ صبزض گطزيسُ ٍ فبلس ّطگًَِ اضظش لبًًَي زيگطي ثَزُ ٍ جبيگعيي هسضن 

./. زتحصيلي ايطبى ًوي گطز

سازمان  / وام و وام خاووادگی رئيس داوطگاه                                                                                                                        

امضاء و مهر داوطگاه                                                                                                                                               
 

  (ایه گواهی بذون مهر برجسته فاقذ اعتبار می باضذ)

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  مصوب گواهی ترجمه ضرح وظایف

 

/ زًساًپعضه ػوَهي / پعضه ػوَهي  --------------صَةم ثسيٌَسيلِ گَاّي هيطَز تطجوِ ضسوي ضطح ٍظبيف

ثطي هوَْض ثِ   ---زض  ---------سبظهبى / زض ايي زاًطگبُ / .....................  وبضضٌبس هبهبئي / وبضضٌبس پطستبضي/ زاضٍسبظ 

 .ثالهبًغ هيجبضسسبظهبى / هْط ايي زاًطگبُ 

جْت تطجوِ صبزض گطزيسُ ٍ فبلس ّطگًَِ اضظش لبًًَي زيگطي ثَزُ   -----------آلبي / ايي گَاّي ثٌب ثِ زضذَاست ذبًن 

./. ٍ جبيگعيي هسضن تحصيلي ايطبى ًوي گطزز

سازمان  / وام و وام خاووادگی رئيس داوطگاه                                                                                                                        

امضاء و مهر داوطگاه                                                                                                                                               
 

  (ایه گواهی بذون مهر برجسته فاقذ اعتبار می باضذ)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  


