
 اداره کل روابط بیه الملل 

 فرم ماموریتهای خارج از کشور

 
 :تبریخ ٍ هحل تَلذ :ًبم پذر :ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

 :شوبرُ گذرًبهِ :شوبرُ هلی کبرت :شوبرُ شٌبسٌبهِ ٍ هحل صذٍر

 :ًبم داًشگبُ :سبل اخذ هذرن :آخزیي هذرن تحصیلی

 هجزد               هتبّل  :                   ٍضؼیت تبّل سى           هزد:         جٌسیت

 :آدرس هحل کبر

 :آدرس هحل سکًَت

 :ًوبثز :ّوزاُ :شوبرُ تلفي

 :هذرن رسوی سثبى :هیشاى آشٌبیی :ثِ چِ سثبى خبرجی آشٌبیی داریذ

 :پست فؼلی :هحل خذهت :ػٌَاى پست سبسهبًی

 رٍس                    هبُ                       سبل:                تبریخ استخذام  :کذ پزسٌلی

 :هَضَع سفز

 : سبسهبى دػَت کٌٌذُ :کشَر همصذ

 :هذت :تبریخ خبتوِ سفز :تبریخ شزٍع سفز

 :ًبم ٍ ًبم خبًَادگی همبم پیشٌْبد کٌٌذُ

 :ًحَُ تبهیي ّشیٌِ ّب

 :ًظزیِ حزاست :ریبست جوَْری ًظزیِ :ًظزیِ کویتِ اًتخبثی

 :هَضَع آخزیي هبهَریت :تبریخ آخزیي هبهَریت

 :ٍضؼیت گشارش آخزیي هبهَریت :کشَر آخزیي هبهَریت

 :هَضَع هبهَریتْب :هبهَریتْبی اًجبم شذُ در سبل جبری

 :کشَرّبی تزاًشیت :کشَرّبی همصذ

 

 
 :تبریخ تٌظین

 :اهضبء



  



 بهذاشت درمان و آموزش پسشکیوزارت 

 اداره کل روابط بیه الملل

 فرم مشخصات ماموریت خارج ازکشور

 

 

 :ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

             
 

 :ًبم

           
 

 هذّت ًبم هستؼبر ًبم ٍ ًبم خبًَادگی لجلی تبریخ تَلذ هحل صذٍر شوبرُ شٌبسٌبهِ ًبم پذر

       

خبًَادگی ًبم ٍ ًبم  ٍضؼیت تبّل

 ّوسز

 ػٌَاى پست سبسهبًی ٍضؼیت استخذاهی تؼذاد فزسًذاى شغل ّوسز

      

 هذت البهت تبریخ شزٍع کشَر همصذ ّذف اس هسبفزت

    

 تبریخ آخزیي سفز خبرج اس کشَر  تبریخ صذٍر گذرًبهِ شوبرُ ٍ ًَع گذرًبهِ ًحَُ تبهیي ّشیٌِ ّب

    

 :ػٌَاى پست سبسهبًی

 :پست فؼلی سبثمِ خذهت در

 :آخزیي هذرن تحصیلی، رشتِ، سبل ٍ هحل اخذ آى

 :ٍضؼیت ًظبم ٍظیفِ

 : هکبلوِ             :ًَشتي       : اًگلیسی      خَاًذى: سثبى خبرجی

 :ًشبًی دلیك هحل کبر ٍ تلفي 

 

 

 :ًشبًی دلیك هحل سکًَت ٍ تلفي

 :غ لشٍم ثتَاى ثب ایشبى توبس حبصل ًوَدآدرس ٍ شوبرُ تلفي یکی اس آشٌبیبى در تْزاى کِ در هَال

 

 

دّن ٍ گزشارش   ایٌجبًت                                        ضوي تبییذ صحت اطالػبت ارائِ شذُ، هتؼْذ هی گزدم کِ تبریخ هزاجؼت اس سفز را اطالع

 .رٍس ثِ ادارُ کل رٍاثط ثیي الولل تحَیل ًوبین 51هبهَریت خَد را ظزف هذت 

 

 :تبریخ:                   اهضبء 

 .عذم تکویل دقیق فرم هوجب تاخیر در سیر هراحل اداری خواهذ شذ :تذکز الف

این فرم در دو نسخه تکویل و بانضوام دو قطعه عکس، تصویر آخرین حکن پرسنلی و تصویر صفحه اول شناسناهه به پیوست هذارک  : تذکزة

 .الزم دیگر ارسال شود

  

 

محل الصاق 

 عکس



 

 لی باسوه تعا

 

 :ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

 :هحل هبهَریت  رٍس  -----------:هذت هبهَریت   :تبریخ هبهَریت

 

. لطفبٌ دالئل تَجیْی هبهَریت خَد را ثطَر هشزٍح جْت ارائِ ثِ ریبست جوَْری ٍ اخزذ هجزَس هزثَطزِ السم ارائزِ فزهبئیزذ      -

 .(ری ثؼْذُ اػشام شًَذُ خَاّذ ثَدضوٌبٌ، هسئَلیت ػذم پذیزش دالئل ارائِ شذُ اس طزف ریبست جوَْ)

  



 ثبسوِ تؼبلی     

 

 جوَْری اسالهی ایزاى

 ٍسارت ثْذاشت، درهبى ٍ آهَسش پششکی

 ادارُ کل رٍاثط ثیي الولل

 

 

 فزم ضزٍرت حضَر در هبهَریت

 

 

 .ایي فزم ثبیذ تَسط ثبالتزیي همبم هسئَل اهضبء گزدد

 

 

 :ّذف اس هبهَریت

 :هذت ٍ کشَر هحل هبهَریت

 :ًبم ٍ ًبم خبًَادگی هبهَر

 :دست آٍردّبی هَرد اًتظبر اس اًجبم هبهَریت

 

 :ػلت اًتخبة هبهَر فَق الذکز

 

 

 :چزا هذت سهبى فَق الذکز ثزای هبهَریت پیشٌْبد شذُ است

 

 

 :هزجغ اػشام کٌٌذُ ٍ هحل تبهیي اػتجبر ثَدجِ

 

 

 

 

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ٍ اهضبء همبم هسئَل


