ﺑﺮگ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از ﻣﺰاﻳﺎي آﻣﻮزش راﻳﮕﺎن
ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ :
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘﺮم اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪﺑﻬﺸﺘﻲ
ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه:
اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ) ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ (:
دارﻧﺪه ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
رﺷﺘﻪ

ﻓﺮزﻧﺪ
ﺻﺎدره از

ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺳﺎل
ﻛـﻪ ﺑـﺎﻃﻼع ﻛﺎﻣــﻞ از

دوره روزاﻧﻪ  /ﺷﺒﺎﻧﻪ داﻧﺸﻜﺪه

ﻻﻳﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺻﻼح ﻣﻮاد ﻫﻔﺖ وﻫﺸﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﻴﻦ وﺳﺎﺋﻞ واﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﺤﺼـﻴﻞ اﻃﻔـﺎل و ﺟﻮاﻧـﺎن اﻳﺮاﻧـﻲ ﻛـﻪ
درﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ  59/3/12ﺷﻮراي اﻧﻘﻼب ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳـﻴﺪه اﺳـﺖ و ﻗﺒـﻮل ﺗﻜـﺎﻟﻴﻒ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮد ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻢ درﻃﻮل ﺗﺤﺼﻴﻞ از ﻣﺰاﻳﺎي آﻣﻮزش راﻳﮕﺎن ﻃﺒﻖ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣـﺬﻛﻮر اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤـﺎﻳﻢ .
ﺗﻘﺎﺿﺎي دارم دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ ﻧﺎم اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ را ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.م
اﻣﻀﺎء داﻧﺸﺠﻮ :
ﺗﺎرﻳﺦ :

آدرس داﺋﻢ داﻧﺸﺠﻮ:
آدرس ﻣﻮﻗﺖ داﻧﺸﺠﻮ :
آدرس وﻟﻲ داﻧﺸﺠﻮ :
ﺗﻠﻔﻦ ﺿﺮوري ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ آن ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ:
اﻳﻨﺤﺎﻧﺐ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻴﮕﺮدم ﻛﻪ درﺻﻮرت ﺗﻐﻴﻴﺮ آدرس در اﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻛﻞ داﻧﺸﮕﺎه اﻃﻼع دﻫـﻢ درﻏﻴـﺮ
اﻳﻨﺼﻮرت ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻋﺪم وﺻﻮل ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت ﺑﻌﻬﺪه اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ
اﻣﻀﺎء داﻧﺸﺠﻮ

ل-آ

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ
وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ

ﻣﺤﻞ اﻟﺼﺎق

ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺮﻛﺰي ﮔﺰﻳﻨﺶ داﻧﺸﺠﻮ

ﻋﻜﺲ

ﻓﺮم ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در آزﻣﻮن دوره  Ph.Dﺳﺎل  ..........ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜﻲ

ﺗﺎرﻳﺦ آزﻣﻮن ..............................رﺷﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ دوره Ph.D

...................................................................

داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ .....................................رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ .................................................از ﺳﺎل  ...........ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺳﺎل ..................

ﺗﺬﻛﺮ :1ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻳﻦ ﻓﺮم ﻧﺎﻗﺺ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدد ﺑﻪ آن ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺬﻛﺮ :2ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺟﻮاب ﻧﺪارد را ﺑﺎ ﺧﻂ ﺗﻴﺮه ﻣﺸﺨﺺ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ.

ﻧﺎم:
ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ:
ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ............................... :ﻧﺎم ﭘﺪر ........................ :ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ ......./........./...... :ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ............................ :
ﺷﻤﺎره ﻛﺎرت ﻣﻠﻲ ................................................. :دﻳﻦ ................ :ﻣﺬﻫﺐ ............................... :وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ.................... :
وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺪﻣﺖ وﻇﻴﻔﻪ..............................:ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ...................................:ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻗﺒﻠﻲ.............................................:
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻫﻤﺴﺮ ..........................................:ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻫﻤﺴﺮ ...........................:ﺷﻐﻞ و ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﻫﻤﺴﺮ:
..............................................
ﺷﻐﻞ ﭘﺪر...................................................... :

ﺷﻐﻞ ﻣﺎدر................................................... :

آدرس ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ واﻟﺪﻳﻦ:

در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ رﺳﻤﻲ ﻳﻜﻲ از ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ و ﻳﺎ دواﻳﺮ دوﻟﺘﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر و ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع ﺑﻜﺎر را ذﻛﺮ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ:

*ﺗﻮﺟﻪ :داوﻃﻠﺐ ﮔﺮاﻣﻲ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در اﺳﺘﺨﺪام رﺳﻤﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ،اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ و ﻳﺎ دواﻳﺮ دوﻟﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻴﺪ

آﺧﺮﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻛﺎرﮔﺰﻳﻨﻲ ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﻬﺮ ﻛﺎرﮔﺰﻳﻨﻲ را ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻓﺮم ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.
داوﻃﻠﺐ دﺳﺘﻴﺎري  :آزاد  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم  رزﻣﻨﺪﮔﺎن و اﻳﺜﺎرﮔﺮان  ﻛﺎرﻛﻨﺎن وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن 
ﻧﺎم داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﺻﻮرت ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﺑﺼﻮرت ﻣﻴﻬﻤﺎن ﻳﺎ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ

ردﻳﻒ
1
2

ﻧﺎم داﻧﺸﮕﺎه

ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع

ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺎﻳﺎن

ﻣﻴﻬﻤﺎن ﻳﺎ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ

آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﻗﺒﻠﻲ ) ﻧﺘﺎﻳﺞ دو دوره آﺧﺮ (

ﻣﺤﻞ آزﻣﻮن
ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن ﻋﻠﻤﻲ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ

وﺿﻌﻴﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺨﺪﻣﺖ ﻓﻌﻠﻲ و ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ

ﻧﺎم ﻣﺤﻞ ﻛﺎر

ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ

آدرس دﻗﻴﻖ و ﺗﻠﻔﻦ:

ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺪام

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ
ﻃﺮح ﺧﺎرج از ﻣﺮﻛﺰ

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺟﺒﻬﻪ
ردﻳﻒ

ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع

ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﺎﺗﻤﻪ

ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ

ﻧﻬﺎد ﻳﺎ ارﮔﺎن اﻋﺰام ﻛﻨﻨﺪه

1
2
3

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ارﮔﺎﻧﻬﺎي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﻳﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎي دوﻟﺘﻲ
ردﻳﻒ

ﻧﺎم ﻣﺤﻞ

اﺳﺘﺎن

ﺷﻬﺮ

ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ

ارﺗﺒﺎط

ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

1
2
3

واﺑﺴﺘﮕﻲ درﺟﻪ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﻴﺪ  ﻣﻔﻘﻮد اﻻﺛﺮ  اﺳﻴﺮ  ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ اﻳﺸﺎن ..............................................ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺎﻣﻴﻠﻲ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ وي ......
ﻣﺤﻞ ﺷﻬﺎدت) ﺷﻬﺎدت/اﺳﺎرت/ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮﺷﺪن( .............................................زﻣﺎن ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺠﺮوح ﻳﺎ ﺟﺎﻧﺒﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:ﻣﺠﺮوح  ﺟﺎﻧﺒﺎز 
ﻧﻮع آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﻲ  ..................زﻣﺎن و ﻣﺤﻞ وﻗﻮع:

آﻳﺎ ﻋﻀﻮ ﻧﻴﺮوي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﻴﺞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻴﺪ :ﺑﻠﻪ  ﺧﻴﺮ 

ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺳﺎﺗﻴﺪ و دوﺳﺘﺎن زﻣﺎن ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ را ذﻛﺮ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.
ردﻳﻒ

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ

ﺷﻐﻞ

ﻣﺪت آﺷﻨﺎﻳﻲ

آدرس و ﺗﻠﻔﻦ:

ﻧﺤﻮه آﺷﻨﺎﻳﻲ

1
2
3

آدرس ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ :اﺳﺘﺎن  ........................ﺷﻬﺮ  .......................آدرس ﭘﺴﺘﻲ .................................................................................................................
 ........................................................................................................................................ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع.................................. :
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي و ﻳﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش در داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺎﺋﻲ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻳﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺑﻴﺦ ﻛﺘﺒﻲ و ﺷﻔﺎﻫﻲ در ﻛﻤﻴﺘﻪ اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ
ردﻳﻒ

ﻧﻮع ﺳﺎﺑﻘﻪ

ﺗﺎرﻳﺦ وﻗﻮع

ﻧﻮع ﺣﻜﻢ

ﻣﺤﻞ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ

1
2

ﭼﻨﺎﻧﺠﻪ داراي واﺑﺴﺘﮕﻲ ﮔﺮوﻫﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻳﻚ ﺳﻄﺮ ﺷﺮح دﻫﻴﺪ:
................................................................................................................................................................................................................................................
*ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺿﺮوري ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎس.............................................-3 .......................................-2 ....................................-1 :
اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ  .........................................................................داوﻃﻠﺐ ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن  Ph.Dدوره  ....................................داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻬﻴﺪﺑﻬﺸﺘﻲ اﻳﻦ ﻓﺮم را در ﺗﺎرﻳﺦ  ..................................ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮده و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺻﺤﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت را
ﺑﻌﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺻﻮرت اﺛﺒﺎت ﺧﻼف ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﻓﻮق ﺣﻖ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﻋﺘﺮاﺿﻲ در ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن را ﻧﺨﻮاﻫﻢ داﺷﺖ.
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺮم و اﻣﻀﺎء

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ

اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ

ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه رﺷـﺘﻪ

ﻣﻘﻄـﻊ

 Ph.Dﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲ ﺷﻮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺪرج در ﻓﺮﻣﻬﺎ و اراﺋﻪ ﻣﺪارك ﺑﺮ
اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻢ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه و ﻳﺎ ﻣﺪارك
اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات و ﺿﻮاﺑﻂ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ
اﻣﻀﺎء

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ وﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ

ﻓﺮم واﺣﺪ راﻳﺎﻧﻪ
 -1ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻳﻦ ﻓﺮم ﺟﻬﺖ ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ .
 -2ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻋﺪم ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻫﺮﻳﻚ از ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﺑﻌﻬﺪه داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

 ﻣﺸﺨﺼﺎت داﻧﺸﺠﻮ:

ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ :

ﻧﺎم :

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ :

ﻧﺎم ﭘﺪر :

ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :

ﻛﺪ ﻣﻠﻲ :

ﻣﺤﻞ ﺻﺪور ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :

ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ :

ﺟﻨﺴﻴﺖ  :زن

دﻳﻦ  /ﻣﺬﻫﺐ :

ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ :

وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﻴﻔﻪ:

ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ :

ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه

آدرس اﻳﻤﻴﻞ:

وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫﻞ  :ﻣﺠﺮد

ﻣﺮد

ﻣﺘﺎﻫﻞ

آدرس :

*ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ

رﺷﺘﻪ ﻗﺒﻮﻟﻲ :

*ﻣﺪارك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻗﺒﻠﻲ

داﻧﺸﮕﺎه:

ﻛﺎرداﻧﻲ :

ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺮاﻏﺖ ا ازﺗﺤﺼﻴﻞ:

ﻣﻘﻄﻊ ﻗﺒﻮﻟﻲ :
ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﻲ:

ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ:

داﻧﺸﮕﺎه:

ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺮاﻏﺖ ازﺗﺤﺼﻴﻞ:

ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻗﺒﻮﻟﻲ :
رﺗﺒﻪ ﭘﺬﻳﺮش :

ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ:

داﻧﺸﮕﺎه:

ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺮاﻏﺖ ازﺗﺤﺼﻴﻞ:

)درﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺷﻤﺎ دﻳﭙﻠﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎرﻳﺦ اﺧﺬ دﻳﭙﻠﻢ را ﻗﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ(.

ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم :
ﻧﺎم و اﻣﻀﺎء داﻧﺸﺠﻮ :

بسمه تعالی

تاریخ:
شماره:
پیوست:

تعهد نامه

اینجانب

پذیرفته شده رشته

مقطع

متعهد می شوم که درهیچیک دوایر دانشگاههای دولتی ویا وابسته به دولت مشغول
به خدمت نمیباشم  .بدیهی است درصورت مشخص شدن هرگونه مغایرت کلیه عواقب
و مسئولیتهای قانونی ناشی از آن متوجه اینجانب گردیده وسیستم آموزشی دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی هیچگونه مسئولیتی دراین خصوص نخواهد داشت /.ز

امضاء

بهش
تهران،زبرگراه شهید چمران ،اوین ،جنب بیمارستان طالقانی،،دااگشنه علوم زپشکی شهید تی
تلفن 02(:خط) www.sbmu.ac.ir07832

تعهدنامه آموزشی دانشجویان پردیس خودگردان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تکم
تح
مدرییت صیالت یلی

اینجانب  ......................................................رشته  ..................................مقطع  ........................ورودی نیمسال ..........
متعهد می گردم کلیه مدارک آموزشی خود را طی چک لیست زیر به دانشکده تحویل نمایم .در غیر این صورت
ثبت نام اینجانب کان لم یکن تلقی می گردد.
مدارک

ردیف
1

شش قطعه عکس 3*4

2

اصل و کپی کارت ملی

3

اصل و کپی شناسنامه ( 2سری از تمام صفحات)

کنترل دانشکده

کنترل آموزش

توضیحات

اصل و کپی دانشنامه و ریز نمرات مقطع کارشناسی ارشد
یا دکترای حرفه ای که نشان دهنده فراغت از تحصیل

4

باشد .متذکر می گردد دانشجویان ترم آخر نیز میبایست
مدارکی مبنی بر فراغت از تحصیل تا تایخ  95/6/31ارایه
نمایند.

5

اصل و کپی مدرک نشان دهنده وضعیت نظام وظیفه
اصل و کپی مدرک قبولی زبــان (دانشجویانی که در

6

کسب نمره زبـان مشروط گردیده اند موظفند قبل از
آزمون جامع نمره قبولی قطعی کسب نموده و مدرک آن را
ارائه دهند).
موافقت نامه بدون قید و شرط از باالترین مقام مسئول

7

اداری و یا حکم ماموریت آموزشی یا گواهی مرخصی بدون
حقوق سالیانه جهت ادامه تحصیل برای کارمندان پیمانی و
رسمی دولت و مربیان رسمی

8
9
10
11
12

حکم استخدام رسمی قطعی (جهت استفاده کنندگان از
سهمیه مازاد مربیان رسمی)
گواهی وضعیت طرح نیروی انسانی (اتمام طرح نیروی
انسانی و معافیت یا ترخیص از طرح)
اصل و کپی ریز نمرات مقاطع کارشناسی و کاردانی (در
صورت دارا بودن)
تکمیل فرم پیوست ب توسط دانشجویان مشمول نظام
وظیفه
فرم های ثبت نامی تکمیل شده

تاییدیه حقوقی

تاییدیه آموزش دانشکده
اینجانب متعهد می گردم مبلغ شهریه را به صورت علی الحساب

تاییدیه امور مالی دانشکده

واریز نموده ام.
امضاء دانشجو

تعهدنامه آموزشی دانشجویان روزانه
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تکم
تح
مدرییت صیالت یلی

اینجانب  ......................................................رشته  ..................................مقطع  ........................ورودی نیمسال ..........
متعهد می گردم کلیه مدارک آموزشی خود را طی چک لیست زیر به دانشکده تحویل نمایم .در غیر این صورت
ثبت نام اینجانب کان لم یکن تلقی می گردد.
مدارک

ردیف
1

شش قطعه عکس 3*4

2

اصل و کپی کارت ملی

3

اصل و کپی شناسنامه ( 2سری از تمام صفحات)

کنترل دانشکده

کنترل آموزش

توضیحات

اصل و کپی دانشنامه و ریز نمرات مقطع کارشناسی ارشد
یا دکترای حرفه ای که نشان دهنده فراغت از تحصیل

4

باشد .متذکر می گردد دانشجویان ترم آخر نیز میبایست
مدارکی مبنی بر فراغت از تحصیل تا تایخ  95/6/31ارایه
نمایند.

5

اصل و کپی مدرک نشان دهنده وضعیت نظام وظیفه
اصل و کپی مدرک قبولی زبــان (دانشجویانی که در

6

کسب نمره زبـان مشروط گردیده اند موظفند قبل از
آزمون جامع نمره قبولی قطعی کسب نموده و مدرک آن را
ارائه دهند).
موافقت نامه بدون قید و شرط از باالترین مقام مسئول

7

اداری و یا حکم ماموریت آموزشی یا گواهی مرخصی بدون
حقوق سالیانه جهت ادامه تحصیل برای کارمندان پیمانی و
رسمی دولت و مربیان رسمی

8
9
10
11

حکم استخدام رسمی قطعی (جهت استفاده کنندگان از
سهمیه مازاد مربیان رسمی)
گواهی وضعیت طرح نیروی انسانی (اتمام طرح نیروی
انسانی و معافیت یا ترخیص از طرح)
اصل و کپی ریز نمرات مقاطع کارشناسی و کاردانی (در
صورت دارا بودن)
تکمیل فرم پیوست ب توسط دانشجویان مشمول نظام
وظیفه

12

فرم های ثبت نامی تکمیل شده

13

سند تعهد محضری

تاییدیه آموزش دانشکده

