
  ثبت نام فارغ التحصیالن رشته های تخصصی پزشکی  فرم

  نکات مورد توجه

  .تكميل موارد ستاره دار السامي مي باشد -
در صورتي كه معاف از خدمات قانون پسشكان و پيراپسشكان شناخته شده ايد و در گواهي پايان طرح نيروي انساني مدتي نيس به عنوان  -

پسشك عمومي خدمت نموده ايد و در گواهي قيد گرديده است محل و مدت مورد نظر را در قسمت فعاليت دولتي به عنوان پسشك 

 عمومي ثبت نماييد 
كه در زمان پسشك عمومي فعاليت دولتي داشته ايد مدت آن را بدون تداخل زماني و دقيقاً مطابق مفاد گواهي مربوطه  در صورتي -

  .وارد نماييد
  .مي باشد ثبت كدملي و نظام پسشكي همسر السامي مي باشد 93در صورتي كه همسر شما فارغ التحصيل سال  -
 .وارد  نماييد( )-كد پستي را به صورت ده رقمي و بدون خط تيره فاًلط -
 .نماييدبه طور كامل تكميل  سال/ماه/روزكليه ي تاريخ ها به صورت  لطفاً-

 

 مشخصات فردی ردیف

  شمارٌ وظام پششکی * 1

  وام * 2

  وام خاوًادگی * 3

  وام پذر * 4

  کذ ملی * 5

  شمارٌ شىاسىامٍ * 6

  تأَليضعیت  * 7

  استان محل تًلذ * 8

  تاریخ تًلذ  9

  جىسیت * 10

  رشتٍ تخصصی * 11

  داوشگاٌ محل تحصیل در بذي يريد بٍ ديرٌ دستیاری * 12

  (در صًرت مُماوی یا اوتقالی)داوشگاٌ محل تحصیل  ديرٌ دستیاری  13

  سال يريد بٍ ديرٌ دستیاری  14

  تخصصیسال فزاغت اس تحصیل رشتٍ  * 15

  غیر ایرانی                 ایرانی   تابعیت * 16

         خیر       بلی فارغ التحصیل خارج اس کشًر  17
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 مشخصات فردی ردیف

      ارز دولتی                 هسینه شخظی   (در صًرت فارغ التحصیلی در خارج اس کشًر)وًع پزداخت َشیىٍ  18

           خیر                  بلی (در صًرت فارغ التحصیلی در خارج اس کشًر)آیا در ایزان ديرٌ تکمیلی گذراوذٌ ایذ؟  19

  دولتی شهریه                 هسینه شخظی   در صًرت گذراوذن ديرٌ تکمیلی در ایزان،وًع پزداخت َشیىٍ  20

  (با کذ شُز)تلفه ثابت  * 21

  (1شمارٌ )تلفه ضزيری جُت تماس * 22

  (2شمارٌ )تلفه ضزيری جُت تماس * 23

  (3شمارٌ )تلفه ضزيری جُت تماس  24

  تلفه َمزاٌ * 25

  فکس  26

  (E mail)آدرس الکتزيویکی * 27

  کذ پستی  28

 آدرس  29

  

 

 وضعیت ایثارگری ردیف

  جاوباس                  آزاده          شهیذ فرزنذ  30

 

 وضعیت خذمت نظام وظیفه ردیف

 م وظیفهظاخذهت ى  31

 به طور ناقض انجام داده ام  هعافیت دارم  انجام نذاده ام   انجام داده ام

 (در طورت انجام خذهت نظام وظیفه)نوع هذرک  32

 در بنیاد هلی نخبگاى          با هذرک غیر پسشکی                                   با هذرک پسشکی    

           خیر                  بلی پیام آور بودم  33

  (سربازی)تاریخ شروع پیام آوری  34

  (سربازی)تاریخ پایاى پیام آوری  35

 

 وضعیت خذمت پزشکان و پیراپزشکان ردیف

 خذهت پسشکاى و پیراپسشکاى  36

 به طور ناقض انجام داده ام  هعافیت دارم  انجام نذاده ام   انجام داده ام 

 (1)هحل خذهت  37

 :روستا/شهر :شهرستاى :استاى

  تاریخ شروع  38

  پایاىتاریخ   39
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 .در صورتی که در بیش از یک محل خذمت نموده ایذ مشخصات جذول زیر را نیس تکمیل نماییذ

 پزشکان و پیراپزشکانوضعیت خذمت  ردیف

 (2)هحل خذهت  40

 :روستا/شهر :شهرستاى :استاى

  تاریخ شروع  41

  تاریخ پایاى  42

 

 .در صورتی که در بیش از یک محل خذمت نموده ایذ مشخصات جذول زیر را نیس تکمیل نماییذ

 وضعیت خذمت پزشکان و پیراپزشکان ردیف

 (3)هحل خذهت  43

 :روستا/شهر :شهرستاى :استاى

  تاریخ شروع  44

  تاریخ پایاى  45

 

 مشخصات سنذ تعهذ محضری بذو ورود به دوره دستیاری ردیف

 نوع تعهذ * 46

  (نظاهی)تعهذ خاص  (استخذاهی)تعهذ خاص  (سهویه خانوها)تعهذ خاص ( هناطق هحروم)تعهذ خاص تعهذ عام

  نام دانشگاه هحل تعهذ  47

 استخذامنوع   48

 نیروهای نظاهی و انتظاهی            سازهاى/استخذام رسوی وزارتخانه دانشگاه

  دانشگاه /سازهاى  49

           وزارت دفاع   نیروی انتظاهی جووری اسالهی ایراى سپاه پاسذاراى انقالب اسالهی ایراى تش جوهوری اسالهی ایراىار

  تاریخ استخذام  50

         خیر                  بلی استفاده از هأهوریت آهوزشی  51

  شواره سنذ تعهذ هحضری ورود به دوره دستیاری * 52

  تاریخ سنذ تعهذ هحضری ورود به دوره دستیاری * 53

    

 

 وضعیت پروانه دائم پزشکی ردیف

         نذارم                دارم پروانه دائن  54

  شواره پروانه دائن  55

  تاریخ طذور پروانه دائن  56

 

 توضیحات

 
 
 

 2فرم شماره 


