فرم شماره 4
بسوو تعالی
( بزای رشتو ىای تحصیلی دًره رًسانو دانشگاىيا )
فزم هخصٌص اخذ تعيذ اس پذیزفتو شذگاى هنطقو  ، 1خانٌاده هعظن شيذا  ،شاىذ  ،رسهنذگاى  ،آسادگاى  ،جانباساى
انقالب اسالهی
بزای کلیو رشتو ىا در آسهٌى سزاسزی 11

ایٌجاًة ًام :
تَ ضوازٍ ضٌاسٌاهَ :
کَ دز گسٍّ آشهایطی

ًام خاًْادگی :
غادزٍ اش :

دز آشهْى سساسسی سال  31...دز زضتَ

فسشًد :

هتْلد سال:
ساکي :

هحل تْلد:

( تجص زضتَ ُای دتیسی ) دز همطع

داًطگاٍ یا هؤسسَ آهْشش عالی جصّ داّطلثاى اش سِویَ هٌطمَ یک ّ یا سایس سِویَ ُا ( تجص سِویَ هٌاطك ) 1 ّ 2
پریسفتَ ضدٍ ام  ،دز کول هیل ّ اختیاز ضوي عمد خازج لصم هتعِد ّ هلتصم هی ضْم کَ پس اش گرزاًدى دّزٍ تحػییلی دز
همطع فْق پس اش تعییي تکلیف خدهات ّظیفَ عوْهی تودت یک تساتس شهاى تحػیل خْد دز هٌاطمی کَ :
ّ -3شازت تِداضت  ،دزهاى ّ آهْشش پصضکی تعییي هی کٌد ( تسای زضتَ ُای تحػیلی گسٍّ آهْشش پصضکی )
 -2ساشهاًِا ّ ادزت دّلتی ّ ازگاًِا ّ ًِادُای اًمالب اسالهی تعییي هی کٌٌد ( تسای سایس زضتَ ُا )
دز ّحلَ اّل دز غْزت ًیاش ّشازت تِداضت  ،دزهاى ّ آهْشش پصضکی  ،ساشهاًِا ّ دازت دّلتی ّ ازگاًِیا ًِّادُیای اًمیالب
اسالهی ( تیس حسیة هیْازد  ) 2 ّ 3خیدهت ًویاین ّ دز غیْزت عیدم ًییاش ّشازتهاًیَ ُیا ّ ییا سیاشهاًِای هیرکْز دز تهیص
خػْغی تَ تطهیع ّهعسفی ّشازت کاز ّ اهْز اجتواعی خدهت ًواین  .چٌاًچَ ظسف یکسال پس اش پایاى تحػیل ( تیدّى
احتساب خدهت ّظیفَ عوْهی ) اش اًجن خدهت تٌحْ فْق استٌکاف ًویاین ّشازت علیْم  ،تحمیمیات ّ فٌیاّزی ّ ّشازتهاًیَ
ُای هستْطَ هجاش ّ ههتازًد عالٍّ تس استسداد دّ تساتس ُصیٌَ ُای سساًَ داًطجْ دز طیْل هیدت تحػییل اش تحْییل هیدز
تحػیلی تا اًجام خدهت هرکْز خْددازی ًوایٌد .
هفاد ایي تعِد توعٌی اجسای تعِد آهْشش زایگاى هی تاضد ّ تَ هْجة ایي تعِید ضیوي عمید خیازج بشم تیَ ّشازت علیْم ،
تحمیمات ّ فٌاّزی ّ ّشازتهاًَ ُای هستْطَ ّکالت هی دُن دز غْزت تهلف اش هفاد ایي تعِد ّ اسیتٌکاف اش آى کیَ خیسج اش
حیطَ ال تداز ایٌجاًة ًثاضد دّ تساتس ُصیٌَ ُای هػسّفَ سساًَ داًطجْ زا دز هدت تحػیل اش اهْال ایٌجاًة تسداضت ًویٌد
 .تطهیع ّشازت علْم  ،تحمیمات ّ فٌاّزی ّ ّشازتهاًَ ُای ذیستط دز هْزد کیفیت تهلف ّ هیصاى ُصیٌَ ُای هػیسّفَ یییس
لاتل اعتساؼ تْدٍ ّ غسف اعالم ّشازتهاًَ ُای هرکْز تسای اًتهاب لطعی ّ بشم ابجسا است .
تْضیح  :تسای زضتَ ُای گسٍّ آهْشش پصضکی
 -3خدهات هصتْز ( تعِد ) جصّ خدهات لاًًْی گسٍّ پصضکی هحسْب هی گسدد .
 -2تا شهاى اًجام تعِدات هرکْز دز ایي تعِید ًاهیَ حیك ضیسکت دز دزجیات تحػییلی تیابتس زا ًیدازم هگیس تیا هْافمیت ّشازت
تِداضت  ،دزهاى ّ آهْشش پصضکی
 -1ایي تعِد ًاهَ هستْط تَ زضتَ ُای گیسٍّ پصضیکی تجیص زضیتَ ُیای تِداضیتکاز دُیاى ّ دًیداى ّ کازداًِیای تِداضیت
خاًْادٍ ّ هثازشٍ تا تیوازیِا است کَ طثك آییي ًاهَ ُا ّ لْاًیي خاظ خْد خْاُد تْد .

تاریخ :

اهضاء :

