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سامانه ثبت نام اینترن� تسهیالت فرزندان اعضای هیات عل� سال 1398

اطالعات داوطلب و عضو ھیات علمي

نام

نام خانوادگي

نام پدر

جنسيت

کد ملي

سال تولد

گروه پذیرفته شده فعلي

دوره پذيرفته شده فعلي

مقطع پذيرفته شده فعلي

رشته محل پذیرفته شده فعلي

دانشگاه پذیرفته شده فعلي

نام و نام خانوادگي عضو هيات علمي

نسبت با داوطلب

کد دانشگاه محل خدمت

وضعيت اشتغال

مرتبه دانشگاهي

نوع استخدام

سال استخدام

پايه

محل خدمت

مامور به خدمت/تحصيل

شماره تلفن محل سکونت

شماره تلفن محل کار

محسن

1379

علوم تجربي

روزانه

کارشناسي

32346 / علوم ازمايشگاهي

دانشگاه علوم پزشكي سمنان 

سمنان / سمنان

لطفا اطالعات خواسته شده در زير را مطابق مدارک رسمي و معتبر مانند شناسنامه� احکام کارگزيني و ... وارد کنيد� در نظر داشته
باشيد که درج اطالعات اشتباه موجب رد درخواست در هر مرحله خواهد شد

مادرپدر

براي اطالع از کد دانشگاه ها اينجا را کليک کنيد

فوت شدهبازنشستهشاغل

استاديارمربي

استاددانشيار

پيمانيرسمي

13

انتخاب کنيد   شهر  استان

مامور به خدمت يا مامور به تحصيل مي باشم

محل ماموريت�

انتخاب کنيد   شهر  استان

شماره تلفن را به همراه پيش شماره شهرستان وارد کنيد� مثال� 02188998899

منوي کاربر

ميزکار

خروج از سيستم

سنجش رضايت
    از خدمات

جستجوي اطالعات

رشته محل هاي تحصيلي

دانشگاه و مراکز آموزش
عالي
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شماره تلفن همراه

پست الکترونيک

نشاني محل سکونت

بررسي و ذخيره

شماره تلفن را به همراه پيش شماره شهرستان وارد کنيد� مثال� 02188998899

شماره تلفن همراه را همانند مثال وارد کنيد� مثال� 09128889988

لطفا نشاني پست الکترونيک معتبر و فعال را وارد کنيد�

انتخاب کنيد   شهر  استان

ادامه نشاني

صحت اطالعات باال مورد تاييد اينجانب مي باشد و عواقب ناشي از تاييد و ثبت اطالعات اشتباه را مي پذيرم 

خروج ميز کار              
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