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1

دانشگاه علوم پششکی و خذمات بهذاشتی درمانی کاشان
فزم مشخصات پذیزفتـه شذگان دوره دستـیاری تخصصی گزوه پششکی
اطالعات فزدی

ًام ٍ ًام خاًَادگی :
ًام پذر :

کذ هلی :

شوارُ شٌاسٌاهِ :

تاریخ تَلذ :

هحل تَلذ :

هحل صذٍر شٌاسٌاهِ :

/

هذّة   :تشیغ

شوارُ ًظام پششکی :
ٍضؼیت استخذاهی   :آساد

31

/

 اّل تسٌي ؛  غیز هسلواى

 کادر ًیزٍّای هسلح؛ یگاى ٍ هحل هزتَعِ:

 استخذام ٍسارت تْذاشت ٍ یا سایز ساسهاى ّای رسوی ٍ دٍلتی ؛ هحل هزتَعِ:
ٍضؼیت ًظام ٍظیفِ   :کارت پایاى خذهت

 هؼافیت (دائن ،پششکی ،کفالت ٍ)...

 هؼافیت تحصیلی

ًیزٍّای هسلح ًام ًیزٍ .............................................تاریخ شزٍع تِ کار......................................
ٍضؼیت تاّل  :هجزد  هتاّل 

تؼذاد فزسًذ :

ًام ٍ ًام خاًَادگی ّوسز :

هیشاى تحصیالت ّوسز :

شغل ّوسز :

هحل کار ّوسز :

تلفي ثاتت (ّوزاُ کذ شْزستاى):

تلفي ّوزاُ :

شوارُ تلفي ضزٍری :

شوارُ ّوزاُ ضزٍری:

 اتثاع تیگاًِ

 کادر
 سایز هَارد

آدرس هحل سکًَت :
اطالعات رشته دستیاری

رشتِ قثَلی :

سال شزٍع دستیاری :

دٍرُ قثَلی دستیاری :

ًوزُ قثَلی :

چٌاًچِ اس سایز داًشگاّْا هٌتقل ٍ یا هْواى شذُ ایذ؛ داًشگاُ هحل تحصیل :
سْویِ قثَلی   :پذیزش آساد

 رسهٌذگاى

 هاساد – تز اساس آئیي ًاهِ استؼذاد درخشاى

 اتثاع غیز ایزاًی

 سْیوِ خاًن ّا

 تَرسیِ سپاُ ٍ یا سایز ًیزٍّای هسلح

 غیزُ

اطالعات دوره پششکی عمومی

داًشگاُ هحل تحصیل پششکی ػوَهی:
سال ٍرٍد :

تاریخ فزاغت اس تحصیل :

سْویِ قثَلی پششکی ػوَهی:

هؼذل کل :

ٍضؼیت اًجام ًیزٍی اًساًی  :اًجام دادُ ام
 31/3 پزٍاًِ هغة

 پزٍاًِ دائن

 شزٍع ًکزدُ ام

 حذاکثز تا تاریخ  ........../6/13تِ اتوام خَاّذ رسیذ

ٍضؼیت صٌذٍق رفاُ داًشجَیی  :تسَیِ حساب صٌذٍق رفاُ
قسظ هؼَقِ )

 هؼاف اس عزح

ً یوِ توام رّا کزدُ ام
ّ یچکذام

 هجَس هشزٍط (درحال پزداخت اقساط ٍ تذٍى

 تذٍى تؼْذ تِ صٌذٍق رفاُ (فارؽ التحصیل داًشگاُ آساد اسالهی )
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تاسوِ تؼالی

«تعهـذنامه رعایت ضوابط دانشگاه»
مذیزمحتزم امور آموسشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه

بب سالم ٍ احتشام
ایٌجبًب .......................................فشصًذ  ...................................بِ شوبسُ هلی  ...........................................پزیشفتِ شذُ
 ...............دٍسُ پزیشش دستیبسی ایي داًشگبُ دس سشتِ  ...............................................داسای ًوًَِ اهضبی هٌذسج دس
وبدس ریل بِ هَاسد ریل هتعْذ هی شَم؛
 -1هفبد وبهل دستَسالعول ساٌّوبی ثبت ًبم دستیبسی دس خظَص ضَابط ٍ همشسات تعییي ًمض عضَ هَثش حشفِ ای دس

سشتِ ببلیٌی تخظظی پضشىی سا بِ طَس دلیك هطبلعِ ًوَدُ ام .بٌببشایي
 دارای سابقه بیماری و یا نقص عضو می باشم

 دارای سابقه بیماری یا نقص عضو موثر نمی باشم

 -2سعبیت ولیِ همشسات ،شئًَبت اسالهی ٍ آئیي ًبهِ ّبی اًضببطی داًشگبُ سا بٌوبین ٍ دس طَست تخطی هطببك بب لبًَى
ٍ همشسات بب هي سفتبس گشدد.
 -3طبك بشًبهِ ای وِ هذیش هحتشم گشٍُ هشبَطِ تعییي ًوبیذ اًجبم ٍظیفِ ًوبین ٍ دس طَست تخطی ،داًشگبُ
هی تَاًذ بشابش ضَابط ٍ همشسات الذام ًوبیذ.
 -4اشتغبل بِ تحظیل دس ّیچ یه اص همبطع تخظض پضشىی ٍ PhD ،یب وبسشٌبسی اسشذ ًذاشتِ ٍ داسای هذسن
تخظظی دس همبطع فَق الزوش ًوی ببشن.
 -5دس طَل تحظیل دس ّیچ سبصهبى ٍ هَسسِ ای بظَست سسوی یب پیوبًی هشغَل بىبس ًوی ببشن دسطَست خالف ایي
ادعب داًشگبُ هی تَاًذ اص اداهِ تحظیل ایٌجبًب جلَگیشی بعول آٍسد.
 -6دس طَست هغبیشت هذاسن اسسبلی بب اطلً ،سبت بِ وبى لن یىي ًوَدى ثبت ًبم اص طشف داًشگبُ حك ّش گًَِ
اعتشاع سا اص خَد سلب هی ًوبینّ .وچٌیي تبئیذ ایي فشم بِ هٌضلِ تبئیذ طحت ولیِ هٌذسجبت فشم ّبی تىویل شذُ
ثبت ًبهی هی ببشذ.

هْز ًظام پششکی ٍ اهضاء دستیار

