
 
 يزارت ثُذاشت، درمبن، ي آمًزش پسشکی

 درمبنمؼبيوت 
 وظبرت ي اػتجبرثخشی امًر درمبن دفتر

       

رم يريد اطالعبت متقبضي مسئًل فىيف  

 

: فىي متقبضي مسئًل مشخصبت 

ت
صب

شخ
م

 
فردی
 

 :شمبرٌ شىبسىبمٍ :درــام حـن :وبم خبوًادگی :وبم

 :محل تًلذ :یــد ملــک /  /       : تبریخ تًلذ :محل صذير

س 
ت تمب

صب
شخ

م
 :وشبوی محل سکًوت  

 :کذپستی        :      پالک        :                             خیبثبن فرػی         :                                    خیبثبن اصلی:                شُر

 :تلفه َمراٌ                        :                     تلفه     :                                کذشُر

 :ية سبیت                               :                                              پست الکتريویک

صیلي 
ک تح

مذر
(

آخریه مقطع 
 .یب آخریي هذرک تحصیلی تکویل گردد/یب پبیبى طرح ًیرٍی اًسبًی/یب داًشٌبهِ/ایي قسوت براسبس پرٍاًِ دائن  (

 
                                                سبیر        فًق تخصص  متخصص      PhD      دکترای حرفٍ ای   کبرشىبس ارشذ      کبرشىبس      نکبردا :  مقطغ

     :ي یب  سبیر مًارد رکر شًد تخصص/رشتٍ 

 داوشگبٌ َبی خبرج از کشًر    سبیر داوشگبَُبی کشًر       داوشگبٌ آزاد اسالمی           ػلًم پسشکیداوشگبٌ  :   وًع داوشگبٌ

 :شمبرٌ وظبم پسشکی               :زمبن فبرؽ التحصیلی                :                  وبم داوشگبٌ     :                   داوشگبٌ محل تحصیل

 1996-م: شوبرُ ًظبهْبیی کِ تَام بب حزٍف ٍ اعذاد هیببشٌذ بِ صَرت ًوًَِ ًَشتِ شًَذ: تذکز

ت
ضعی

ي
 

اشتغبل 
فعلي
  

  ياثستگی استخذامی ثٍ ديلتػذم-  ػضً َیئت ػلمی رسمی یب پیمبوی تمبم يقت يزارت ثُذاشت یب داوشگبٌ ػلًم پسشکی 

   عضً َیئت علمی ویمٍ يقتیکبرمىذ رسمی یب پیمبوی غیر َیئت ػلمی يزارت ثُذاشت یب داوشگبٌ ػلًم پسشک-   کبرمىذ رسمی یب پیمبوی

  کبرمىذ ثبزوشستٍ -اک ضریت  -کبرمىذ قراردادی يزارت ثُذاشت یب سبیر سبزمبوُبسبیر يزارتخبوٍ َب یبسبزمبوُب

 
 در صًرت داشته پرياوه مطب پرکردن جذيل ریل الزامي است 

 :تبریخ اعتببر :     تبریخ صذير :                                        شهر پرياوٍ مطتمشخصبت 
 

 :سًابق فعبلیت

ف
ردی

 

 (ثٍ مبٌ رکر شًد)طًل مذت خذمت محل اوجبم کبرارگبن یب 

   

   

   

   

   

   

 مبٌ:.......... مجمًع  مذت سًابك کبر
 

 

 

 



 
 يزارت ثُذاشت، درمبن، ي آمًزش پسشکی

 درمبنمؼبيوت 
 وظبرت ي اػتجبرثخشی امًر درمبن دفتر

       

 وًبت کبری

 .ًَبت كبری ًَشتِ شَدعٌَاى  ًَبت ّبی كبری دقیقب هطببق بب سبعبت كبری هسئَل فٌی پر شَد ٍ عالٍُ بر ایٌکِ در جذٍل زیر عالهت زدُ هیشَد بِ طَر جذاگبًِ در  قسوت  

 .صبح رٍزّبی فرد ٍعصر رٍزّبی زٍج : عٌَاى ًَبت كبری:بِ عٌَاى هثبل 

 ..........................................................:.............................عىًان وًبت کبری
 ريزَبی َفتٍَمٍ    جمعٍ پىج شىبٍ چُبرشىبٍ  سٍ شىبٍ  ديشىبٍ  یکشىبٍ  شىبٍ  

         صبح
         عصر
         شب

 

  در مًسسه محل فعبلیت مسئًل فىي  
 بخشی از هَسسِ كل هَسسِ

 .مىظًر از بخش، لسمتی است کٍ مسئًل فىی، مسئًلیت فىی آن را تمبل ومًدٌ است

 :هربَطِ ًبم بخش

 

 :ببشیذ جذيل زیر را تکمیل کىیذچىبوچٍ در حبل حبضر در مًسسٍ درمبوی دیگری، مسئًل فىی می 

 :وًبت کبری :وبم مًسسٍ :وًع مًسسٍ

 :(مىظًر داوشگبَی است کٍ مًسسٍ فًق تحت پًشش آن لرار دارد) وبم داوشگبٌ

 مذارک مسئًل فىي

 ایه صفحٍ ببیذ برای َر مسئًل فىی بٍ طًر جذاگبوٍ تکمیل ي امضبء شًد  

 مدارک اختصاصی مدارک عمومی

 اصل فزم هشخصبت هتقبضی هسئَل فٌی 

ک
ش

پس
 

ک
ش

يدوذاوپس
معتجز اصل يتصًیز پزياوٍ مطت     

 اصل گًاَی عذم سًء پیشیىٍ اوتظبمی اس سبسمبن وظبم پششکی 

  ٌَبی مُبرتی مًرد ویبسثز اسبس وًعاصل يتصًیزگًاَی دير 

 مًسسٍ طجق راَىمب

   اصل ي تصًیز سًاثق کبری مًرد ویبس

 اصل فزم تقبل هسئَلیت فٌی 

 اصل ٍتصَیزکبرت هلی 

ٍ3 قطعِ عکس دx4 

 اعتیبد اصل گَاّی عذم 

ک
ش

پیراپس
 

 تسًیٍ حسبة صىذيق رفبٌ )یب (/داوشىبمٍ)اصل يتصًیز +

 (معبفیت اس طزح یبپبیبن طزح  

 گًاَی گذراوذن ديرٌ ثبسآمًسی ي یب تعُذ گذراوذن آن 

ویبس اصل ي تصًیز گًاَی ديرٌ َبی مًرد 

 درصًرت لشيم ثز  )اصل يتصًیزسًاثق کبری مًرد ویبس

  (اسبس آئیه وبمٍ

 اصل گَاّی عذم سَء پیشیٌِ کیفزی اس ادارُ تشخیص َّیت 

 (ٍیژُ آقبیبى)کبرت پبیبى خذهت یب کبرت هعبفیت اس خذهت 

 تبئیذیِ اشتغبل اس ببالتزیي هقبم )یب /آخزیي حکن کبرگشیٌی)اصل ٍتصَیز

 (ٍیژُ هستخذهیي کشَری ٍ لشکزی()هسئَل بزای افزاد بذٍى حکن کبگشیٌی

ه
سبیری

  آخزیه مذرک تحصیلیاصل و تصویر 

  اصل يتصًیزگًاَی ديرٌ َبی مُبرتی مًرد ویبسثز اسبس

 (يیژٌ کبردان َبی اپتیک)طجق راَىمب وًع مًسسٍ

(يیژٌ عیىک طجی)گًاَی قجًلی در آسمًن يسارت ثُذاشت 

  اصل ٍ تصَیز گَاّی عذم ًیبس در سبعبت غیز هَظف هطببق بب سبعبت

 (کشَری ٍ لشکزی مستخذمیهٍیژُ ()کبری در هَسسِ

  ببیذ ارائِ ًوبیٌذ( بذٍى در ًظز گزفتي هذرک تحصیلی ٍ ًَع هَسسِ )هٌظَر اس هذارک عوَهی هذارکی است کِ کلیِ هسئَلیي فٌی. 

  ببشذهذارک اختصبصی بز اسبس هذرک تحصیلی هسئَل فٌی ٍ ًَع هَسسِ ببیذ ارائِ شَد ٍ هزبَط بِ کلیِ هسئَلیي فٌی ًوی. 



 
 يزارت ثُذاشت، درمبن، ي آمًزش پسشکی

 درمبنمؼبيوت 
 وظبرت ي اػتجبرثخشی امًر درمبن دفتر

       
 

 :مسئًل فىی تبییذ صحت مشخصبت ي تعُذوبمٍ

 

بب آگبَي يقبًل شرح يظبیفم بعىًان مسئًل فىي ، مىدرجبت ایه فرم را تبئید  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ایىجبوب 

 :ومًدٌ ي ویس تصدیق مي ومبیم

 .آئیه وبمٍ مًسسٍ را بٍ دقت مطبلعٍ ومًدٌ ام -1

 .شرح يظبیف خًد را بٍ دقت مطبلعٍ ومًدٌ ام -2

بب در وظر گرفته ایه درخًاست، بعىًان مسئًل فىي در سٍ وًبت كبري در شببوٍ ريز ي ویس در یك وًبت كبري بطًر  -3

 .َمسمبن در دي مًسسٍ فعبلیت ودارم

مبٌ قبل مراتب را بٍ مًسس اعالم ومًدٌ ي تب سٍ مبٌ پس از ارائٍ درخًاست  3در صًرت درخًاست استعفب  حداقل  -4

 .مسئًلیت فىي مًسسٍ را بٍ عُدٌ خًاَم داشت،( درصًرت عدم معرفي مسئًل فىي جبوشیه )استعفب ویس 

 
 

  

 

 نبم و نبم خبنوادگی و                                                                                             

 امضبء و درج مهر نظبم پزشکی مسئول فنی                                                                                                

 
 
 

 

 صفحٍ ببیذ برای َر مسئًل فىی بٍ طًر جذاگبوٍ تکمیل ي امضبء شًدایه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 يزارت ثُذاشت، درمبن، ي آمًزش پسشکی

 درمبنمؼبيوت 
 وظبرت ي اػتجبرثخشی امًر درمبن دفتر

       

 فرم تقبل مسئولیت فنی

  دارای شمبرٌ وظبم ......................... وبرشىبس/متخصص/پسشه عمًمی............................... خبوم /ایىجبوب آلبی

سئًلیت م..... ...............................مفبد آئیه وبمٍ مًسسٍ اطالع از  ویس بب خًاوذن دلیك شرح يظبیف ي ..................پسشىی

از تبریخ صذير ............................................ را در مًسسٍ.................................. ........................... ریوبَبی  وًبت/فىی وًبت

رداد خًد بب مًسسٍ فًق در ومًدٌ ي تعُذ می ومبیم در مذت لراتمبل  سبل......... پرياوٍ مسئًل فىی، طبك لرارداد بٍ مذت

غیر از )وًبت َبی وبری لیذ شذٌ در پرياوٍ مسئًلیت فىی، در مًسسٍ حضًر داشتٍ ي چىبوچٍ لصذ استعفب داشتٍ ببشم 

مبٌ پس از اوصراف  3مبٌ پیش از ترن مًسسٍ بٍ مًسس اطالع دَم يدر َرصًرت تب  3مراتب را حذالل ( مًارد اضطراری

 .فىی دیگر، مسئًلیت امًر مًسسٍ بٍ عُذٌ ایىجبوب می ببشذ در صًرت عذم معرفی مسئًل

 

 

 نبم ونبم خبنوادگی، مهر و امضبء مسئول فنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 


