
 بسمه تعالي 
 پزشكيآموزش  وزارت بهداشت، درمان و

 دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي كشور  

 شناسنامه دستياران 
 

 شرح  عنوان

  خانوادگي  نام و  نام

  نام پدر  

 زن                                  مرد جنس

   شماره شناسنامه  

    13/     /                                      تاريخ تولد  

  محل صدور  

 ايراني                            اتباع خارجي  مليت  

 غيره ....اسالم                      دين 

 مجرد                             متأهل  وضعيت تأهل  

  تعداد فرزندان 

 )كليه دانشجوياني كه ساكن استان زنجان مي باشندبومي محسوب مي گردند(                 بومي   : نوع سكونت
 غير بومي

  تكميل اين بند الزامي است( ) كد ملي

 

 

 

 وضعيت نظام وظيفه 

 پرسنل رسمي نيروي انتظامي                     معافيت موقت                    
                    ارتش                                              سپاه   
 سرباز ترخيصي                     معافيت دائم                                         

                                                 داراي دفترچه آماده به خدمت                  معافيت پزشكي                   
                                    كفالت موقت                              پايان خدمت پيش از دكتري                معافيت 
                                    پايان خدمت پس از دكتري                                            كفالت دائم  معافيت 

   اتباع بيگانه                                           ساير موارد
 دوره پزشكي عمومي 

 جانبازان                                   3منطقه                   2منطقه            1منطقه   نوع پذيرش در كنكور سراسري  
 رزمندگان                         خانواده شهداء                 ايثارگران           شاهد     

 نهضت سواد آموزي                      عشاير                     آزادگان                        جهادگران

  سال ورود به دوره پزشكي عمومي 

  معدل كل دوره پزشكي عمومي 

فراغت از دوره پزشكي    تاريخ

   عمومي

 روز         ماه                سال 

  نمره آزمون پيش كارورزي  

 روز         ماه                سال                              دوره آزمون:  تاريخ آزمون پيش كارورزي  

  نام دانشگاه  دوره پزشكي عمومي 

  شماره نظام پزشكي  
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نموده و متعهد می گردم که هرگونه تغيير در مشخصات ، آدرس  را تأييد  اين فرم    اطالعاتصحت                    اينجانب                                         

و عدم اطالع رسانی  ه اطالعات نادرست  هر گونپيامد    . بديهی است  محل سکونت و شماره تماس را در اولين فرصت ممکن به دانشگاه اعالم نمايم  

 . می باشداينجانب  ه عهده ب
 

 

 دستيار  ءمضااو  تاريخ                                                                                             

 

 دوره دستياري 

  دوره قبولي در آزمون دستياري 

  دستياري قبولي درآزمون  رتبه   / نمره

  سال ورود به دوره دستياري 

  تاريخ دقيق ثبت نام 

 نوع پذيرش در دوره دستياري 
                   ايثارگرانسهميه رزمندگان و                  مناطق محروم                                 آزاد

    بورسيه نيروهاي مسلح       استعدادهاي درخشان          مازاد مناطق محروم 

 نوع تعهد محضري 
             شماره سند تعهد محضري:                           خاص  تعهد                          تعهد عام 

 در شهر:                             شماره دفترخانه:                             تاريخ:               

                معاف از طرح          توقف طرح               انجام داده ام وضعيت طرح نيروي انساني 

    ندارم                                   دارم پروانه دائم پزشكي 

 ندارم                                     دارم تسويه حساب صندوق رفاه 

آيا پدر ، مادر ، همسريا اعضاي درجه اول 

 خانواده  عضو هيات علمي دانشگاه مي باشند

 خير                                       بله 

                                                          چه رشته اي؟                                                                    كدام دانشگاه:                                 

 ؟ آيا قبالً دستيار بوده ايد
 ؟ چه رشته و چه دوره اي مثبت بودن جواب:در صورت                   ه  بل

       خير

 محل سكونت  آدرس
 

  پستي  كد

  )كد شهرستان قيد گردد(  ثابت تلفن

  تلفن همراه

e-mail  




