بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي صارم
كد فرم F621059-03 :

فرم تقاضای همکاری پزشکان

تاريخ:

 -1اطالعات شخصي:
نام و نام خانوادگي:

جنس :مرد

محل تولد:

نام پدر:

شغل پدر:

شماره نظام پزشكي:

شماره شناسنامه:

محل صدور شناسنامه:

نوع هيئت علمي:

مليت /مذهب:

خير

وضعيت هيئت علمي :بلي

وضعيت نظام وظيفه :انجام گرفته

زن

وضعيت تاهل :مجرد

انجام نگرفته

تاريخ تولد:

ساير

متاهل

تعداد فرزند:

 -2سوابق خانوادگي:
نام و نام خانوادگي:
ميزان تحصيالت:

مشخصات
همسر

شغل همسر:
آدرس محل کار:

 -3لطفا سوابق تحصيلي و تخصصي خود را بيان بفرماييد :
رديف

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

تاريخ خاتمه

تاريخ شروع

معدل

نام و محل آموزش

1
2
3
 -4دوره هاي آموزشي تخصصي يا فوق تخصصي:
نام دوره تخصصي

رديف

نام و محل موسسه آموزشي

تاريخ شروع

تاريخ خاتمه

شماره گواهينامه

1
2
3
 -5زمينه هاي همكاري که آمادگي انجام آن را در حال حاضر داريد؟
رديف

زمينه همكاري

ساير توضيحات

زمينه همكاري

رديف

1

کلينيك

3

دوره فلو شيپ (ذکر نام دوره)

2

کشيك شب

4

پرويليج

ساير توضيحات

بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي صارم
كد فرم F621059-03 :

فرم تقاضای همکاری پزشکان
عالي

متوسط

 -6آشنائي به زبان هاي خارجي(با ذکر نوع زبان) :کم
 -7تاليفات و آخرين مقاالت علمي چاپ شده خود را بنوسيد؟
..................................................................................................................................................................................................... ..................................................
 -8سوابق کاري (نام بيمارستان ها و مراکز طرف همكاري):
رديف

نام محل کار

سمت

تاريخ خاتمه

تاريخ شروع

تلفن

علت خاتمه

1
2
3

 -9لطفا در صورت اشتغال به کار در درمانگاه /داروخانه /بيمارستان لطفا با ذکر محل اشتغال در جدول ذيل اعالم نمائيد.
رديف

درمانگاه /داروخانه  /بيمارستان

سمت

-11

تلفن

تاريخ شروع

1
2

 -11مشخصات معرف:
نام و نام خانوادگي

نشاني محل کار و تلفن

شغل

 -11آشنايي شما با اين مجموعه از چه طريقي بوده است؟
 -12آيا از منسوبين شما در اين مجموعه شاغل هستند؟
 -13لطفاً نام و شماره تلفن فردي را که در موارد ضروري مي توان با ايشان تماس گرفت ذکر فرماييد.
نام و نام خانوادگي

نسبت

-14وضعيت مطب :مطب دارم (فعال است).

نشاني

مطب دارم(غير فعال است).

 -1-14در صورت داشتن مطب  :آدرس مطب:

شغل

شماره تماس

مطب ندارم.
تلفن مطب:

 -15آدرس محل سكونت:
تلفن محل سكونت:

تلفن همراه:

اينجانب  .................................................................متقاضي اشتغال در بيمارستان صارم ،بدينوسيله ضمن تائيد مطالب و مندرجات فوق الذذکر ،بذه
رياست بيمارستان اختيار مي دهم که در صورت نياز به تحقيق سوابق شذغلي و شخصذي ادذدام نمذوده و در صذورت پذيرفتذه شذدن ،دذوانين و
مقررات داخلي و همچنين موازين شرعي و شئونات اسالمي را رعايت بنمايم .بديهي است در صورت احذراز عذدم صذحت مطالذب فذوق ،ضذمن
پرداخت کليه خسارت وارده رياست مي تواند نسبت به پايان کار راساً اددام نمايد.

امضاء و تاريخ

مصاحبه نهايي  /نظر رياست:
امضاء

