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  1 شماره فرم

  پرستاري نظام سازمان عالی شوراي انتخابات دوره نیپنجم در عضویت داوطلبین نام  ثبت فرم

 : به مشهور : خانوادگی نام و نام

 : پرستاري نظام شماره □ زن                □ مرد     :  تیجنس

 :پدر نام : تولد تاریخ

 : شناسنامه شماره :ی ملّ شماره

 )شهر/  استان ( : تولد لمح :صدور محل

 : شناسنامه آخر توضیحات : قبلی خانوادگی نام و نام

ی کارشناس ،یکارشناس ،یکاردان پلم،ید( : تحصیالت سطح : شغلی تجربیات و سوابق
 )يدکتر ارشد،

 )يهوشبر/  عمل اتاق ،ياریبه ،يپرستار( : فعلی شغل گروه : قبلی شغل

 : سکونت محل آدرس : کار محل آدرس

 :کار محل تلفن شماره سکونت محل تلفن شماره

 : همراه تلفن شماره : انتخابیه حوزه/  رهیمد ئتیه شهرستان

 : کیالکتورن پست آدرس : رهیمد ئتیه استان

  ) □ ریخ               □ یبل(   : ی علم تیه

  

  امضاء ـ تاریخ  

  

 عکس الصاق محل
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  2 شماره فرم
   انتخابات دوره نیپنجم در تیعضو نیداوطلب نام  ثبت آگهی
  ایران اسالمی جمهوري پرستاري نظام سازمان عالی شوراي

ی عال شوراي انتخابات دوره نیپنجم رساند می پرستاري نظام سازمان قانون 16 ماده مشمول پرستاري کادر کلیه اطالع به وسیله بدین        
 پرستاري نظام سازمان عالی شوراي در نام  ثبت شرایط واجد تقاضیانم لذا شد، خواهد برگزار  20/07/98  تاریخ در پرستاري نظام سازمان

 ئتیه به را) لیذ بشرح( الزم مدارك اسکن ، ذیل شرایط به توجه با )يادار روز 5 مدت به( 28/05/98 لغایت  22/05/98  تاریخ  از توانند می
   ندینما افتیدر دیرس و) پورتال دري بارگذار جهت( لیوتح رهیمد ئتیه طیشرا واجد شهرستان به مربوط دانشکده/  دانشگاهیی اجرا

  :باشد می ذیل شرح به پرستاري نظام سازمان عالی شوراي شوندگان انتخاب شرایط

 به آن اعتبار که معتبر تاریخ و عضویت کارت ارائه با پرستاري نظام سازمان هاي مدیره هیئت در عضویت شوندگان انتخاب شرایط بودن دارا ـ1
  .برسد مرکز پرستاري نظام سازمان تأیید
  .نماید استعالم مرکز پرستاري نظام سازمان از داوطلبین کلیه براي کتبی بطور بایست میي مرکزیی اجرا ستاد باره این در :1تبصره
  .باشد نمی عمل مالك سازمان کارمندي یا عالی شوراي یا ها مدیره هیئت در عضویت پرسنلی کارت :2 تبصره

  .باشد اجتماعی حقوق از محرومیت به منجر که محکومیت قهساب عدم ـ2
  مالی و اخالقی فساد نداشتن و فسق به تجاهر عدم ـ3
 پرستاري نظام سازمان در عضویت از محرومیت به منجر که پرستاري نظام سازمان تخلفات به رسیدگی هاي هیات از محکومیت سابقه عدم -4

  .باشد
  ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون به پایبندي و اسالم به عملی التزام ـ5

 بـه  مشـروط  باشند، می خود اعتقادي دین احکام تابع که ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون در شده شناخته دینی هاي اقلیت ضمناً :تبصره
  .ننمایند را اسالمی احکام نقض به تجاهر اینکه

  
  :پرستاري نظام سازمان عالی شوراي انتخابات دوره نیپنجم در عضویت داوطلبین نام ثبت جهت الزم مدارك

  )توضیحات و اول صفحات( شناسنامه اسکن ـ1
  )رو و پشت( ملی کارت اسکن ـ2
  پرستاري نظام سازمان شده تأیید عضویت کارت اسکن -3
  )داوطلب توسط شده پیتا 1 شماره فرم( داوطلبین نام ثبت دار عکس شده تکمیل فرم اسکن -4

  انتخابات دوره نیمپنج مرکزي اجرایی ستاد                                                                                        
  ایران اسالمی جمهوري پرستاري نظام سازمان عالی شوراي 
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 3 شماره فرم

  يرستارپ نظام سازمانی عالي شورا انتخابات دوره نیپنجمم نیداوطلب مدارك لیتحو دیرس

ی عالي شورا انتخابات دوره نیمپنج داوطلب........................................ي آقا/  سرکار شودی می گواه لهینوسیبد     

ی آگه( 2 شماره فرم اساس بر(  ازین مورد مدارك.............................. خیتار................ ساعت دري پرستار نظام سازمان

  .داد...........ی درمانی بهداشت خدمات وی پزشک علوم دانشکده/  دانشگاهیی اجرا ئتیه لیتحو لیذ بشرح))امن ثبت

  )توضیحات و اول صفحات( شناسنامه اسکن -1
  )رو و پشت( ملی کارت اسکن -2
  پرستاري نظام سازمان شده تأیید عضویت کارت اسکن -3

 )داوطلب توسط شده پیتا 1 شماره فرم( داوطلبین نام ثبت دار عکس شده تکمیل فرم اسکن - 4   

 

 

 

 

 خدمات وی پزشک  علوم دانشکده/  دانشگاه پرستاري نظام سازمان انتخابات دوره نیمپنج اجرایی ئتیه
  ..............ی درمانی بهداشت
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