
اين فايل محتوي فرمهاي ذيل است. لطفا پس از چاپ فرمها ، با توجه به توضيحات نسبت به تکميل آنها اقدام کرده و سپس 

 05در مراحل ثبت نام الکترونيکي ارسال کنيد . سايز فايل هر کدام از فرمها بين   و اسکن  JPEGفرم تکميل شده را به فرمت 

استفاده کنيد. لطفا اسامي فايلها و مسير قرار گرفتن فايل   dpi 005ز وضوح يا رزولوشن کيلوبات باشد و براي اسکن ا 055تا 

 حروف فارسي نباشد.

 فرم اطالعات عمومي )دوصفحه ( : مخصوص کليه پذيرفته شدگان -

 فرم حراست )دوصفحه( : مخصوص کليه پذيرفته شدگان -

 مخصوص کليه پذيرفته شدگانفرم تعهد عدم اشتغال به تحصيل )يک صفحه( :  -

 مخصوص کليه پذيرفته شدگان)يک صفحه( : فرم تعهد عدم اشتغال به کار  -

 مخصوص کليه پذيرفته شدگانصفحه( :  دو)فرم گزينش  -

 



 

 بسمه تعالي

 معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي زنجان

  ) مخصوص آموزش(اطالعات عموميفرم 
 * تكمیل این فرم الزامي است و مسئولیت تكمیل ان بر عهده دانشجو مي باشد

 شرح عنوان

  نام خانوادگي ـ نام

  نام پدر 

مرد                ن                        ز             جنس

   و سريال شناسنامه  شناسنامه شماره

    31/            /                                      تاريخ تولد 

  تولد محل/شهر / بخش  استان

  شناسنامه محل صدور 

 توضيحات شناسنامه  

 )در صورت داشتن توضيحات( 

 مي باشد توضيحات ذكر گردد : در صورتي كه در صفحه سوم،  شناسنامه داراي توضيحات 

 

             ) تکميل اين بند الزامي است( كد ملي

 متاهل                                                              مجرد      وضعيت تاهل

  غیره ....                  اسالم    دين

 ...................... : سایر                                        اهل تسنن                    شیعه مذهب

 نام کشور :   .......................                                       خارجي            ایراني    مليت

   شماره داوطلب

  شتهعنوان دقيق ر

                                                                             يتخصص  ي دکترا                                               کارشناسي ارشد ناپیوسته       مقطع

 نیمسال دوم                   نیمسال اول       ترم ورود

        با پرداخت شهریه                              روزانه     نوع دوره

 استعداد درخشان             داء خانواده شه         ایثارگرانو شاهد            آزاد    سهميه ثبت نامي

 غیر بومي          )کلیه دانشجویاني که ساکن استان زنجان مي باشندبومي محسوب مي گردند( ميبو  نوع سکونت

 

 دانشجوي دوره تكميلي   انتقالي از خارج كشور     مهمان     انتقالي    عادي   نوع پذيرش

 ل تحصيل قبلي ) براي دانشجويان انتقالي و تكميلي ( :                        نام دانشگاه مح

 ... سال تحصيلي ..............                 ......تاريخ انتقال يا شروع دوره تكميلي : نيمسال .......

         ويان مهمان (:                            يل فعلي )براي دانشجنام دانشگاه محل تحص

...............نيمسال  يمدت مهماننيمسال شروع مهماني : نيمسال .............. سال تحصيلي ................. 

               نیروي انتظامي                                                                    سپاه                ارتش             بورسیه نمي باشد     بورسيه

در دوره محل تحصيل  دانشکده

 كارشناسي ارشد

            پزشكي               داروسازي   پیراپزشكي                بهداشت 

          دندانپزشكي   پرستاري و مامایي زنجان                            ابهر  پرستاري 

 کارمندان                  رزمندگانو   ایثارگران            دشاه        آزاد     سهميه نهايي

 درصد جانبازي: 



 شرح عنوان

          سایر ......                                  انگلیسي      ارجي خزبان 

                   ، ارتش ،سپاه انتظامي پرسنل رسمي نیروي                                    معافیت موقت     وضعيت نظام وظيفه

 معافیت تعهد خدمت                                                                معافیت کفالت

 رباز ترخیصي س          معافیت پزشكي 

 داراي شرایط صدور معافیت تحصیلي مي باشم      کارت پایان خدمت                     دائم    معافیت

  پستي كد

  كامل: آدرس

   )کد شهرستان قید گردد( تلفن

  تلفن همراه 

  آدرس پست الکترونيکي  

 زنجان در در  محل اقامت

 تحصيل مدت طول 

 هستم   اه متقاضي خوابگ     زندگي مي كنم همراه والدين                              منزل شخصي دارم 

  اقوام اقامت دارم   منزل     اجاره اي هستم   داراي منزل                 از خانه سازماني استفاده مي كنم 

 نوع نقص مدرك

 

 مدارك كامل است  

          ( فاقد عكس6                                                         مدارك دانش آموختگي( فاقد 3

  فه( فاقد مدرك نظام وظی7                                                               ( فاقد تصویر کارت ملي2

 میل شده ثبت ناميفاقد فرمهاي تك (8                                                              ( فاقد تصویر شناسنامه 1

  ( فاقد تسویه حساب صندوق رفاه9                                                                 ( فاقد مدارك پایان طرح4

                 ق یا ماموریت آموزشيحكم مرخصي بدون حقوفاقد ( 5

 بليمقاطع قدانشگاهي اطالعات 

   پیوسته کارشناسي    مقطع قبلي

  کارداني                             کارشناسي ناپیوسته                     

  تاريخ  و  رشته تحصيلي

 دانش آموختگي مقاطع قبلي

 :            دانش آموختگي کارداني:                                                  تاریخ

        :        دانش آموختگي تاریخ   شناسي:                                         کار

نام دانشگاه محل تحصيل 

 قبلي

 کارداني:   

        کارشناسي:

 وضعيت انجام طرح

 

  ترخیص از طرح                        معاف از طرح                      انجام داده ام 

  :مضاء دانشجواتاريخ و

 

                

                                                  .اين قسمت توسط كارشناس آموزش تکميل مي گردد

 ترم اول: شماره فيش واريزي شهريه  شکده مربوطهمعرفي به دان

 سفته ها:سريال شماره  طع كارشناسي: درخواست تاييديه تحصيلي مق

  طع كارداني ديه تحصيلي مقدرخواست تايي

 

 امضاء مسئول ثبت نام و تکمیل مدارک
 



 بسمه تعالی

            فرم اطالعات عمومی دانشجو) مخصوص حراست(

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان

 دانشجوی عزیز با توجه به اینکه اطالعات این فرم بعنوان اطالعات عمومی شما در پرونده ثبت می گردد

 .مسئولیت هرگونه اشتباه بر عهده شما خواهد بود

 

 

 کد ملی:     نام:

 مرد  زن   جنسیت:   نام پدر:    نام خانوادگی:

 متاهل:                               :مجرد                               وضعیت تاهل:     شماره شناسنامه:

 مذهب:  سنی:    شیعه:                      دین:    تاریخ تولد:

 ت:ملی     محل تولد:

 

 مقطع پذیرفته شده:       رشته تحصیلی پذیرفته شده:

 وضعیت نظام وظیفه)مخصوص برادران(:     سال ورود به دانشگاه:

      نوع سهمیه قبولی:

 منطقه:                                شهرستان:                             استان:          :آخرین مدرک تحصیلیمحل اخذ 

 رشته:                                              دانشکده:                                                            دانشگاه:                                                           

 

 ......................شماره تلفن:.....................................................................................................................................:.......................فعلی آدرس محل سکونت 

 

 شماره تلفن: .................................................................................................................................آدرس محل سکونت قبلی:................................................. 

 

                                                                                             ایمیل:                                                        شماره همراه خود دانشجو:

 وبالگ)درصورت وجود(: وب سایت یا آدرس

 همسر:                                                 مادر:                                     پدر:     شماره همراه والدین دانشجو:

 

 

 محل الصاق عکس

 محرمانه



 ادامه فرم پشت صفحه

 

 :  و نزدیک از دوستان صمیمی نفر 3مشخصات 

 تلفن آدرس مدت آشنایی شغل میزان تحصیالت م و نام خانوادگینا ردیف

1       

2       

3       

 

 خواهران:-برادران-فرزندان-همسر-مادر-مشخصات خانواده: شامل پدر

 آدرس محل سکونت شغل میزان تحصیالت نام پدر نسبت نام و نام خانوادگی ردیف

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

 

 مثالً فعالیتهای فرهنگی و بسیج فعالیتهایی که تا کنون بعد از پیروزی انقالب اسالمی در نهاد ها و ارگانهای مختلف داشته اید را بنویسید:

 توضیحات نحوه فعالیت تاریخ فعالیت محل خدمت نام نهاد و ارگان ردیف

      

      

      

      

 

 امضاء دانشجو                                                                                                            تاریخ تکمیل:............................



 

 بسمه تعالی   

 ) عدم اشتغال به تحصیل(2شماره تعهد فرم 

....... شماره شناسنناه................................ .. فرزند ................................................اینجانب .............................

هحننن  سنننا نر  نننا  ر( اننند   ننن     صنننا ره از ............................ سننناان  نانننان  ااهننن 

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

وزارت ...... سال تحصیل  ..........................  .......ا.  ر آزه ن هقطع اارشناس  ارشد رش . ......................

  هؤس نات آه زشن  ریا.  ر سا  مش  ه عهد هه ام ،  شد  رف .ی ذ    هداشر  رهان و آه زش  زشا

و ه ام  ننام نانر  االتر ثبر  ایارشد      ر هقطع اارشناس      . وزارت  هداشر  روا   .یوا   . و غ 

  تلقن انیاان لم  جانبنیا  قب ل ا. خالف آن ثا ر ش     ر ص رتو م ندار زین  یاش غال  . تحص

 .  ش  

 بالفاصله به دانشگاه اطالع رسانی خواهم نمود(. را ) در صورت تغییر آدرس محل سکونت، موضوع  
 

 

 نام ونام خانوادگی :  

 امضاء:   

 تاریخ:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معاونت آموزشی و امور دانشجویی

 یه پزشکی، بهداشت و تخصصی دبیرخانه شوراي آموزش علوم پا 

 



 « فرم تعهد نامه عدم اشتغال به کار»                                            

 « کارشناسی ارشدپذیرفته شدگان مقطع »مخصوص          

 
.........................................  ......اینجانب رشته  در  که  ارشدمقطع  ...........................................  با    کارشناسی  ام  شده  پذیرفته 

کامل   مذکوراز مقررات  اطالع  مقطع  نامه  کار   ائین  به  اشتغال  و غیر دولتی  در هیچ مؤسسه دولتی  که  دارم  اعالم می 

فوق،   مراتب  صحت  با  مغایرت  هرگونه  بروز  در صورت  ندارم.  تواند   دانشگاهانتفاعی  اینجانب    از   می  تحصیل  ادامه 

 جلوگیری بعمل آورد و حق هیچگونه اعتراضی را نخواهم داشت . 

 تاریخ                                         امضاء       

 *************************************************************************** 

اشتغال به تحصیل دارند قسمت    تمامی سازمان ها  افرادیکه با استفاده از مأموریت آموزشی و مرخصی بدون حقوق از

 ذیل را تکمیل نمایند. 

 نام و نام خانوادگی : 

 رشته پذیرفته شده :

 مؤسسه اشتغال به کار :

 بصورت مرخصی بدون حقوق                                                مأموریت آموزشی  ادامه تحصیل مجوز 

کارگزینی  ارائه   با    وتصویر آخرین حکم  سازمان محل خدمت  مقام  ترین  عالی  از  و شرط  قید  بدون  موافقت 

( الزامی   آموزشیادامه تحصیل) مأموریت آموزشی / مرخصی بدون حقوق از تاریخ شروع دوره تا پایان دوره  

 می باشد. 

اولین ترم  اینجانب متعهد می گردم که حکم مرخصی بدون حقوق یا ماموریت آموزشی خود را حداکثر تا پایان 

تحصیل ارائه نمایم درغیر اینصورت حق ثبت نام در نیمسال بعدی را نداشته و دانشگاه می تواند نسبت به صدور  

 محرومیت از تحصیل اینجانب راساً اقدام نماید. 

                                                                                                       

 امضاء                                                                                                                                                        

  تاریخ                                                                                                                                                     



 بسمه تعالي
 لطفاً در اين قسمت چيزي ننويسيد

 

 

 آزمون كارشناسي ارشد  پذیرفته شدگان برگ مشخصات مربوط به بررسي صالحيت عمومي 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

 1399- 1400 رشته هاي گروه پزشكي ، سال تحصيلي

 
 ي:رشته تحصيلي دوره كارشناس دانشگاه محل تحصيل دوره كارشناسي:

 دوره كارشناسي ارشد: پذيرفته شده در رشته  فراغت از تحصيل: سال                   :  سال ورود

 چنانچه اين فرم ناقص تكميل گردد به آن ترتيب اثر نخواهد شد.تذكر: 

 

 شماره شناسنامه:                            :         رنام پد                                     نام:                                       نام خانوادگي:

 تابعيت:                                   مذهب:                            تاريخ تولد:                                         محل صدور: 

 نوع معافيت:.                                                        : نظام وظيفهوضعيت                                     وضعيت تاهل: 

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

 همسر:آدرس محل كار

                                                                            و تاريخ شروع به كار را ذكر نمائيد. يد نام نيرودر صورتيكه پرسنل رسمي يكي از نيروهاي انتظامي هست

. 

 داوطلب استفاده از سهميه 
 استعدادهاي درخشان             %20كاركنان وزارت بهداشت و درمان            %20رزمندگان و ايثارگران          %10مناطق محروم            %50آزاد  

 

 در صورت شركت در آزمون كارشناسي ارشد                              نام دانشگاههاي محل تحصيل در صورت گذراندن                            
 دوره هاي قبل جدول زير را تكميل نماييد.                        دوره به صورت ميهمان يا انتقال                                                            

 منفي             مثبت                                                                                                                                                                                          
   نتيجه مرحله اول آزمون   ميهمان يا انتقال تاريخ پايان  تاريخ شروع نام دانشگاه  رديف 

   نتيجه مرحله دوم آزمون       -1
   نتيجه گزينش عمومي       -2

3-         
 

 
 وضعيت  اشتغال خدمت فعلي و تعهدات قانوني 

 آدرس و تلفن  استخدام نوع  مه اتتاريخ  شروع و خ  مسئوليت  نام محل كار  

 فعاليت فعلي
 
 
 

 
 
 

    

فعاليت خارج از  
 مركز 

 
 
 

 
 
 

    

 

 حضور در جبهه يا خدمت سربازي :

 الصاق عکس 



 آيا نام شما در ليست اضطراري ستاد رسيدگي به وضع مصدومين و مجرومين جنگ وجود دارد؟  
 محل خدمت  داوطلب موظف  تاريخ خاتمه  تاريخ شروع  رديف

1      

2      

3      
 

 سابقه همكاري با ارگانهاي انقالب اسالمي يا نهادهاي دولتي
 ارتباط نوع فعاليت  تاريخ شروع و خاتمه  شهر  استان  نام محل  رديف

1       

2       

 ❑آزاده         ❑مفقواالثر    ❑وابستگي درجه يك به خانواده شهيد 
  :نام و نام خانوادگي ايشان

  :قود شدن (رت / مفمحل و زمان ) شهادت / اسا
 از افرادي كه شما را كامالً شناخته و قابل دسترس مي باشند ذكر نمائيد .  نفر 4مشخصات 

مدت   شغل  نام و نام خانوادگي رديف
 آشنايي 

 تلفن  آدرس 

1  
 
 

    

2  
 
 

    

3  
 
 

    

4  
 
 

    

 

 آدرس و محل سكونت بطور دقيق نوشته شود : 
 لفن ت آدرس پستي  شهر استان  

     علي  ف
     قبلي 

 

 سابقه كيفري در دادگاه و يا سابقه در كميته انضباطي در دوران تحصيل : 
 محل صدور حكم  نوع حكم  تاريخ وقوع  نوع سابقه رديف

1     

2     

 

 چنانچه وابستگي گروهكي داشته ايد يا ذكر نوع فعاليت در يك سطر شرح دهيد : 
 

  -3                   -2                -1 :سشماره تلفن ضروري جهت تما
متعهد مي گردم كه بندهاي مذكور در اين فرم را بدون اشتباه و بر اساس مدارك تكميل نمووده     اينجانب 

و در ن بور عهوده اينجانوب خواهود بوود. آو در صورت وجود هر گونه مغايرت و يا عدم صحت مندجات فوق، مسئوليت كليه عواقب 
 در شماره تماس و آدرس، موضوع را در اولين فرصت ممكن اطالع رساني خواهم نمود.تغيير صورت 

 امضاء                                                                       ..........نام و نام خانوادگي تاريخ تنظيم        
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