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پزشكي عمومي را گذرانده است؟جنس

خيربلي

باالترين مدرك تحصيلي

 دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ...... 
مشخصات كادر هيأت علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي

در سطح دانشكده: تاريخ تكميل فرم .......................... نام و امضاء:(تكميل كننده ............................................... معاون آموزشي دانشكده ..........................................................)

در سطح دانشگاه علوم پزشكي:نام و امضاء:(كارشناس مربوطه ........................................................................مدير آمار و اطالع رساني...........................................................)

دانشكده : ...............

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكيبسمه تعالي
كد فرم: 607 و-5

سال: .................



در مورد پزشكان متخصص، ضمن عالمت زدن در ستون بلي، در قسمت باالترين مدرك تحصيلي ستون متخصص 
عالمت زده مي شود و در قسمت رشته تحصيلي يا تخصصي "نام رشته نوشته مي شود.

در مورد افراد غير پزشك مانند دكتري علوم آزمايشگاهي و ...ضمن زدن عالمت در ستون خير، در قسمت باالترين 
مدرك تحصيلي ستون دكتري حرفه اي عالمت زده مي شود و در قسمت رشته تحصيلي يا تخصصي "علوم 

آزمايشگاهي و ...." قيد مي گردد.

-باالترين مدرك تحصيلي: شامل كارشناس،كارشناس ارشد،دكتري حرفه اي (پزشك عمومي، دندانپزشك، داروساز ، 
PHD و فوق دكتري مي باشد. متخصص، فوق تخصص، دامپزشك و علوم آزمايشگاهي)

-رشته تحصيلي يا تخصصي: عنوان رشته تحصيلي يا تخصصي است كه عضو هيأت علمي موفق به اخذ مدرك تحصيلي 
آن شده است.

دستورالعمل فرم شماره 607

-اين فرم براي كليه اعضاي هيأت علمي كه در دانشكده ها و آموزشگاه ها يا مؤسسات آموزشي وابسته به آن دانشگاه به 
ضمناً افراد حق التدريسي در اين فرم منظور نمي شوند. تدريس اشتغال دارند تكميل مي گردد.

- پزشكي عمومي را گذرانده است؟ اهميت اين ستون براي بدست آوردن آمار پزشكان و تفكيك آنها از اعضاي هيأت 
علمي غير پزشك مي باشد و براي تمامي اعضاي هبأت علمي در صورتيكه موفق به اخذ مدرك پزشكي عمومي شده باشند 

عالمت زده مي شود. "خير" "بلي" و در غير اينصورت در ستون در ستون
براي مثال: در مورد پزشكان عمومي، ضمن عالمت زدن  در ستون بلي، در قسمت باالترين مدرك تحصيلي ستون 

دكتري حرفه اي عالمت زده مي شود و در قسمت رشته تحصيلي يا تخصصي "پزشك عمومي قيد مي گردد.

-مرتبه علمي: شامل مربي، مربي آموزشيار، استاديار، دانشيار و استاد مي باشد كه طبق آنچه در حكم استخدامي ثبت شده 
مي بايست قيد گردد.

-پايه استخدامي: اين ستون نيز مطابق آنچه در حكم استخدامي ثبت شده است مي بايست تكميل شود.

-گروه آموزشي: شامل گروه هاي آموزشي مانند بهداشت، پزشكي اجتماعي، فارماكولوژي، تغذيه و... مي باشد كه طبق 
آنجه در حكم استخدامي ثبت شده ميبايست قيد گردد.

-نوع استخدام: شامل رسمي(قطعي،آزمايشي)پيماني(طرحي،مشمول وظيفه عمومي و غيره)مي باشد كه بر اساس آنچه در 
حكم استخدامي ثبت شده ميبايست قيد گردد.

-سال استخدام: اين ستون شامل دو قسمت مي باشد، قسمت اول "بدو استخدام" منظور اولين سالي است كه فرد به 
استخدام يكي از بخش هاي دولتي درآمده است و قسمت دوم "تغيير وضعيت به هيأت علمي "منظور سالي مي باشد كه 

فرد به عنوان عضو هيأت علمي در دانشگاه پذيرفته شده است. در صورتيكه فردي از ابتدا به صورت هيأت علمي استخدام 
شده فقط قسمت اول ميبايست تكميل گردد.


