تسوِ تؼالی

فرم تقاضای شرکت در کمیته ماده  6آموزش مداوم
ّوکاس گشاهی :تِ هٌظَس ششکت دس کویتِ هادُ  6آهَصش هذاٍم ،خَاّشوٌذ است فشم صیش سا تکویل ٍ ّوشاُ تا هذاسک رکش شذُ تِ کاسشٌاس آهَصش
هذاٍم تحَیل فشهائیذ.
.1
.2
.3
.4

ًام ٍ ًامخاًَادگی:
سشتِ تحصیلی:
شواسُ ًظام پضشکی:
تاسیخ فشاغت اص تحصیل:

.5

آدسس دلیك هحل کاس:

 .14اهتیاصات دٍسُ ػوَهی:
اهتیاص هَسد ًیاص

سٍص

هاُ

حذالل
کٌفشاًس

سال

ٍضؼیت اهتیاصات

ػوَهی

هذٍى

کٌفشاًس

جوغ

خَدآهَص

اهتیاص کسة شذُ

تخصص

کسش اهتیاص

فَق تخصص

هاصاد اهتیاص

 .6تلفي هحل کاس:
 .7تلفي ّوشاُ:
 .8آیا دس آهَصش هذاٍم پشًٍذُ داسیذ؟
 .9آیا لثال دس کویتِ هادُ  6ششکت کشدُ ایذ؟ دس صَست هثثتت تتَدى پاستخ
تاسیخ سا رکش فشهائیذ.
سٍص هاُ سال
ًتیجِ کویتِ:
 .10دس صَستیکِ لثال گَاّی ًْایی صادس شذُ تا
چِ تاسیخی پشٍاًِ هطة  /اجاصُ فؼالیت
توذیذ شذُ است؟

حذاکثش هذٍى

غیشهذٍى
حذاکثش
خَدآهَص

 .15اهتیاصات دٍسُ تخصصی:
اهتیاص هَسد ًیاص

ٍضؼیت اهتیاصات

حذاکثش هذٍى

هذٍى

کٌفشاًس

غیشهذٍى
حذالل
کٌفشاًس

خَدآهَص

حذاکثش
خَدآهَص

جوغ

اهتیاص کسة شذُ

سٍص هاُ سال

 .11رکش ػلت ػذم ششکت دس تشًاهِّای آهَصش هذاٍم:

کسش اهتیاص
هاصاد اهتیاص

 .16اهتیاصات دٍسُ تخصصی یا ػوَهی تا احتساب تٌذ :12
ٍضؼیت اهتیاصات

هذٍى

کٌفشاًس

خَدآهَص

جوغ

اهتیاص کسة شذُ
کسش اهتیاص
هاصاد اهتیاص

 .12دس چِ تشًاهِّایی ثثتًام ًوَدُ ٍ هٌتظش دسیافت گَاّی ّستیذ؟
ًام تشًاهِ

ًَع تشًاهِ

اهتیاص

 .17ایٌجاًة  ...........................................کاسشٌاس آهَصش هذاٍم،
اسٌاد ٍ هذاسک خاًن  /آلای دکتش  ٍ ..............................پشًٍذُ ایشاى
سا هَسد تشسسی لشاس دادُ ٍ صحت هذاسک ٍ اهتیاصات ًَشتِ شذُ سا
تائیذ هیًواین.
تاسیخ
 .18تاسیخ ٍ ًتیجِ اػالم شذُ دس کویتِ هادُ :6
تاسیخ جلسِ
صذٍس گَاّی ًْائی
صذٍس گَاّی ًْائی تا تؼْذ

 .13هذاسک هَسد ًیاص:
.1
.2
.3
.4

تصَیش هذسک فاسؽالتحصیلی یا هذسکی دال تش تاسیخ کاهل فشاغت اص
تحصیل
رکش ػلت ػذم ششکت دس تشًاهِّای آهَصش هذاٍم تا اسائِ هذاسک الصم
تکویل فشم دسخَاست صذٍس گَاّی ًْائی تِ ّوشاُ تصَیش گَاّیْای
گزساًذُ شذُ
تصَیش پشٍاًِ هطة فؼلی

هْلت یکسالِ تا تؼْذ
توذیذ ًشذ

تَضیحات:

اهضا

