بسمه تعالی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
هيات مركز گزينش دانشجو
لطفاًدر اين قسمت چيزی ننويسيد

فرم مشخصات پذيرفته شدگان در آزمون )کارشناسی ارشد)
سال 31 - 31
رشته انتخابي .......................... :
دانشگاه محل تحصيل مقطع قبلي  ................................. :وابسته به وزارت علوم
غيرانتفاعی

پيام نور

وزارت بهداشت

مقطع تحصيلی قبلی  ..........................رشته تحصيلي مقطع قبلی...................................... .

/ /

سال ورود مقطع قبلی

دانشگاه آزاد

/

 31سال فارغ التحصيلی :

/

31

نام .............................. :
نام خانوادگی .............................. :
 31محل تولد ............. :
شماره شناسنامه  ................ :كدملي  ......................... :نام پدر ................. :تاريخ تولد / / :
دين  ............ :مذهب  ............. :تابعيت  ........... :نام و نام خانوادگي قبلي  ............................ :وضعيت خدمت وظيفه :
.....................
شغل پدر  .............. :شغل مادر ............... :آدرس والدين
...................................................................................................................:

وضعيت تاهل  :مجرد □ متاهل □

نام و نام خانوادگي همسر ........................... :ميزان تحصيالت همسر  ................... :شغل و

محل كار همسر .........................:

آزاد □ رزمندگان و ايثارگران □ پزشكان □ مربيان و كاركنان وزارت بهداشت و درمان □

داوطلب استفاده از سهميه :

نام دانشگاههاي محل تحصيل در صورت گذراندن دوره به صورت ميهمان يا انتقال
رديف

تاريخ شروع

نام دانشگاه

تاريخ پايان

ميهمان يا انتقال

3
2
وضعيت اشتغال( رسمی يا غير رسمی)
نام محل كار

مسئوليت

آدرس دقيق و تلفن

تاريخ شروع و خاتمه نوع استخدام

فعاليت شغلي
طرح
سابقه حضور داوطلبانه در جبهه
رديف

تاريخ شروع

تاريخ خاتمه

موظف

داوطلب

محل خدمت

3
وابستگي درجه يك به خانواده شهيد □ مفقود االثر □ اسير □ نام و نام خانوادگي ايشان ..................... :
نسبت فاميلي شما با وي ..... ........................... :
چنانچه مجروح يا جانباز ميباشيد :مجروح □ جانباز □نوع آسيب ديدگي  ...............زمان و محل وقوع......................................
 آيا عضو نيروي مقاومت بسيج ميباشيد:

بله □

خير □ نام محل فعاليت.................................................. :

 آيا عضو تشکل ها ی اسالمی و هيات های مذهبی می باشيد :بله □

خير □ نام محل فعاليت:

......................................................................................................................................................................
مشخصات اساتيد مورد اطميناني كه شما را درزمان تحصيل كامالً ميشناسند و هيچگونه نسبت خانوادگي با شما نداشته باشند
نام و نام خانوادگی

رديف

گروه آموزشی

مدت آشنائی

آدرس و تلفن

3
2
1
مشخصات دوستان محل تحصيلتان که شمار ا به طور کامل می شناسند
نام و نام خانوادگی

رديف

مدت آشنائی

شغل

آدرس و تلفن

3
2
آدرسهاي محل سكونت بطور دقيق نوشته شود
استان

شهر

تاريخ شروع و

آدرس پستي

تلفن

خاتمه
فعلي
قبلي
سابقه محكوميت كيفري و يا ممنوعيت پذيرش در دانشگاهها و يا هرگونه توبيخ كتبي و شفاهي در كيمته انضباطي
رديف

نوع سابقه

تاريخ وقوع

نوع حكم

محل صدور حكم

3
2
شماره تلفن ضروري جهت تماس ......................................... :

تلفن همراه .......................................................... :
…………………………………………………… Email:

اينجانب.......................................از پذيرفته شدگان در آزمون کارشناسی ارشد :روزانه□

پرديس خودگردان□ اين فرم را صادقانه

و با دقت تكميل نموده و مسئوليت صحت مندرجات را به عهده گرفته و در صورت اثبات خالف مندرجات فوق هيچگونه اعتراضي در نتيجه
آزمون را نخواهم داد.
امضاء:

تاريخ تکميل :

بسمه تعالی
دانشجوی گرامی
باسالم و عرض تبریک به مناسبت پذیرفته شدن جنابعالی در مقطع تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  ،خواهشمند است
در تکمیل کردن فرم پیوست نکات ذیل را مورد توجه قرار دهید .
شایان ذکر است به فرم هایی که ناقص یا ناخوانا تکمیل گردد و یا مدارک مورد نیاز ناقص باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 مدارک مورد نیاز که بایستی پیوست شود :
 -1سه قطعه عکس جدید پشت نویسی شده
 -2تصویر تمام صفحات شناسنامه
 -3تصویرکارت ملی به صورت پشت ورو
 در صورت استخدام رسمی بودن ارائه تصویر حکم کارگزینی الزامی می باشد.
 فرم پیوست بایستی در دونسخه مشابه و به صورت خوانا و دقیق تکمیل گردد.
 در تکمیل فرم ها حتماً از خودکار آبی استفاده گردد.
 عدم تحویل به موقع فرم به منزله انصراف از دوره تلقی می گردد.

پیشاپیش از همکاری شما دانشجوی عزیز کمال تشکر را داریم و امیدواریم در دوران جدید دانشجویی گام هایی موثر در ارتقای تعهد و
تخصص خود و کشور بردارید.

