بسمه تعالي

تاريخ 92/9/03

اطالعيه شماره 1

در خصوص آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال90
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
«مركز سنجش آموزش پزشكي كشور »
با سپاس بيكران به درگاه ايزد منان و آرزوي توفيق براي تمامي پويندگان عرصه علم و اميد سربلندي براي داوطلبان
عزيز ،به اطالع ميرساند زمان ثبت نام آزمون كارشناسي ارشد رشتههاي گروه پزشكي سال  39وزارت بهداشت
(سال تحصيلي  ،)39-39از تاريخ  31/22/21لغايت  31/21/9ميباشد .لذا داوطلبان ضمن مراجعه به سامانه مركز
سنجش آموزش پزشكي به آدرس  http:// sanjeshp.ir :ميتوانند نسبت به ثبت نام و ارسال مدارك خود اقدام
نمايند .خواهشمند است پيش از شروع ثبت نام موارد زير مورد توجه قرار گرفته و مدارك مورد نياز از هم اكنون آماده
گردد.
-2تنها مر جع اعالم هرگونه اطالعات و تغيير ،سامانه اينترنتي مركز سنجش آموزش پزشكي ميباشد.

 -1در اين آزمون پذيرش دانشجو بر اساس انتخاب يك رشته

در كليه دانشگاههاي پذيرنده آن رشته صورت مي-

پذيرد.
 -9داوطلب آزمون كارشناسي ارشد  39مي بايست  ،همزمان با تكميل فرم ثبت نام ،همزمان نسبت به ارسال مدارك
اقدام نمايد.
 -4کسانی که در آزمون سال  92وزارت بهداشت شرکت نموده و پس از پذیرفته شدن ثبت نام ننموده و یا انصراف
دادهاند  ،به دليل محروميت یک ساله حق شرکت در این آزمون را ندارند.
 -5فارغالتحصيالن دانشگاه هاي علوم پزشكي كه تاكنون معدل يا دانشنامه خود را بصورت رسمي دريافت ننمودهاند،

ميبايست با همراه داشتن فرم تكميل شده شماره  1از  92/13/21لغايت 92/12/0

به دانشگاه محل تحصيل

خود مراجعه نموده و از طريق دانشگاه مذكور نسبت به ارسال اطالعات مورد نياز اقدام نمايند( نظر به اينكه سال گذشته
اطالعات برخي از داوطلبان توسط دانشگاه محل تحصيل بصورت اينترنتي ارسال نشده و موجب حذف داوطلب بدليل نقص
مدرك شده است ،لذا پيشنهاد ميشود داوطلب لزوماً از ارسال اطالعات مورد نياز توسط دانشگاه اطمينان حاصل نمايد ).در
صورتيكه اين فرم توسط دانشگاه امضا و ممهور شده و در اختيار داوطلب قرار داده شود تا بهمراه سايرمدارك ارسال نمايد،
نياز به ارسال اطالعات از طريق دانشگاه نميباشد .بديهي است در صورت عدم دريافت اطالعات و مدارك توسط مركز

سنجش آموزش پزشكي ،اين مركز هيچگونه مسئوليتي نداشته و نقص مدرك درج خواهد شد) .فارغ التحصيالن ساير
دانشگاهها و مراكز آموزشي مي بايست فرم شماره  9را با مهر وامضاء رسمي (بدون قلم خوردگي يا الك گرفتن )
اسكن نموده و ارسال نمايند.

 -6دانشجويان ترم آخر دانشگاههاي علوم پزشكي با همراه داشتن فرم تكميل شده شماره  2از 92/13/21
لغايت  92/12/0به دانشگاه محل تحصيل خود مراجعه نموده و از طريق دانشگاه مذكور نسبت به ارسال اطالعات مورد
نياز اقدام نمايند( نظر به اينكه سال گذشته اطالعات برخي از داوطلبان توسط دانشگاه محل تحصيل بصورت اينترنتي ارسال
نشده و موجب حذف داوطلب بدليل نقص مدرك شده است،لذا پيشنهاد ميشود داوطلب لزوما از ارسال اطالعات مورد نياز
توسط دانشگاه اطمينان حاصل نمايد ).در صورتيكه اين فرم توسط دانشگاه امضا و ممهور شده و در اختيار داوطلب قرار داده
شود تا بهمراه سايرمدارك ارسال نمايد ،نياز به ارسال اطالعات از طريق دانشگاه نميباشد .بديهي است در صورت عدم
دريافت اطالعات توسط مركز سنجش آموزش پزشكي ،اين مركز هيچگونه مسئوليتي نداشته و نقص مدرك درج خواهد شد).
و دانشجويان ترم آخر ساير دانشگاهها و مراكز آموزشي ميبايست فرم شماره  9را با مهر وامضاء رسمي (بدون قلم
خوردگي يا الك گرفتگي) اسكن نموده و ارسال نمايند.

 -8داوطلبان متقاضي استفاده از آئين نامه تسهيالت ادامه تحصيل استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت  ،درمان و
آموزش پزشكي با آزمون ورودي و بدون آزمون ورودي  ،مي بايست پس از مطالعه آيين نامه مربوطه و همچنين
اطالعيه هاي بعدي اين مركز ،درصورت احراز شرايط الزم  ،براساس دستورالعمل هاي بعدي اقدام نمايند.در هرصورت
ثبت نام متقاضيان با آزمون ورودي و بدون آزمون ورودي الزامي ميباشد.

 -3داوطلبان رشته هاي پيراپزشكي مشمول طرح نيروي انساني به هنگام ثبت نام در آزمون كارشناسي ارشد كه
بيش از يك سال از زمان فارغ التحصيلي آنها نگذشته باشد ،ميتوانند صرفاً يك بار در آزمون مربوطه اعم از رشته
مرتبط و غير مرتبط شركت نمايند .بعالوه ،تعهدات مربوط به خدمات قانوني مقطع كارشناسي كماكان به قوت خود
باقي است .اطالعات تكميلي در دفترچه راهنما اطالع رساني خواهد شد.
تبصره  :2افرادي كه به هنگام ثبت نام در آزمون ترم آخر دانشجويي بوده و پس از تااريخ برگازاري آزماون فاارغ-
التحصايل شاوند ،چنانچاه در آزمااون مربوطاه پذيرفتاه نشاوند ،در صااورتي كاه حاداكار بايش از يااك ساال از زماان فااارغ-
التحصيلي آنها به هنگام ثبت نام تا آزمون بعدي نگذشته باشد ،ميتوانناد يكباار ديگار در آزماون مربوطاه اعام از رشاته
مرتبط و غير مرتبط شركت نمايند( .به عبارتي افرادي كه قبل ازتاريخ برگزاري آزمون فاارغالتحصايل مايشاوند باه دليال
اينكه مشمول محسوب ميگردند ،در صورت شركت در آزمون از فرصت يك بار خود استفاده مينمايند ).
ضمناً افرادي كه خدمات قانون ي طرح نيروي انساني را شروع كرده باشند در صورت قبولي در آزمون ،با دانشگاه محال
انجام خدمت تسويه حساب نموده و ادامه طرح موكول به بعد از اتمام تحصيل ميشود.
تبصره  :1افرادي كه مشمول طرح نيروي انساني بوده و بعد از فراغت از تحصيل يك بار در آزمون شركت كارده
ولي پذيرفته نشدهاند مكلف به انجام خدمات قانوني طرح نيروي انساني خود بوده و در صورتي مجاز به شاركت مجادد
درآزمون ميباشند كه پس از شروع طرح تا تاريخ  39/6/92خدمات مربوطه را به اتمام برسانند .بديهي است ايان افاراد
در صورت شروع به تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد ميبايست گواهي پايان طرح را به عنوان يكي از مدارك الزاماي
به دانشگاه محل تحصيل ارائه نمايند.
 -21رشته هاي امتحاني كه تاكنون به مركز سنجش آموزش پزشكي اعالم شده عبارتند از:
آموزش بهداشت

آمار زيستي

آموز ش پزشكي
اپيدميولوژي
انگل شناسي
ايمني شناسي

انفورماتيك پزشكي
ارزيابي فناوري
سالمت)(HTA

پرستاري مراقبت هاي
ويژه
پرستاري نظامي

بينائي سنجي

تاريخ علوم پزشكي

بهداشت و ايمني

تكنولوژي تصويربرداري

مواد غذايي

مغناطيسي() MRI

بيوشيمي باليني

تكنولوژي گردش خون

پرستاري داخلي

حشره شناسي پزشكي

جراحي

و مبارزه با ناقلين

اعضاي مصنوعي و وسايل

پرستاريسالمت

كمكي

جامعه

روان پرستاري
زيست فن آوري
پزشكي
ژنتيك انساني

علوم تغذيه در بحران و

كتابداري و اطالع

حوادث غيرمترقبه

رساني پزشكي

علوم و صنايع
غذائي(گرايش كنترل
كيفي و بهداشتي )
علوم بهداشتي در
تغذيه

سم شناسي

علوم داروهاي پرتوزا

سالمت و رسانه

فيزيك پزشكي

سالمت سالمندي

فيزيولوژي

شنوائي شناسي

فيزيوتراپي

خون شناسي-
آزمايشگاهي و بانك خون
(هماتولوژي)

مديريت توانبخشي

كنترل مواد خوراكي و

مهندسي پزشكي

آشاميدني

(بيوالكتريك)

گفتار درماني

مهندسي پزشكي
(زيست مواد)

فناوري اطالعات

مهندسي بهداشت

سالمت

حرفهاي

ميكروب شناسي

مهندسي بيمارستان

مديريت خدمات

مديريت سالمت ،ايمني

بهداشتي درماني

ومحيط زيست()HSE

مهندسي بهداشت-

ميكروبشناسي مواد

محيط

غذايي

مامائي

نانوتكنولوژي پزشكي

اقتصاد بهداشت( با  1گرايش
توسعه بهداشت و درمان –
سياستگذاري و برنامه ريزي

پرستاري كودكان

راديوبيولوژي و حفاظت
پرتويي

شيمي دارويي

فيزيوتراپي ورزشي

بهداشت و درمان)
ارگونومي
اكولوژي انساني

پرستاري مراقبت
هاي ويژه نوزادان
پرستاري سالمندي

روانشناسي باليني

علوم تشريحي

قارچ شناسي پزشكي

مشاوره در مامايي

رفاه اجتماعي

علوم تغذيه

كاردرماني

مددكاري اجتماعي

نظارت بر امور دارويي
ويروس شناسي
پزشكي

 -22مدارك مورد نياز:
داوطلبان ملزم مي باشند كليه مدارك مورد نياز را بر حسب مورد ،بطور كامل و خوانا ارسال نمايند .در صورت ناقص بودن يا

ناخوانا بودن مسئوليت عواقب بعدي بعهده داوطلب خواهد بود .كليه مدارك صادر شده از مراجع مختلف ميبايست
مربوط به سال  92باشد.
لذا تأكيد مي گردد ارسال هرگونه اطالعات يا مدارك غير واقعي مانع شركت در آزمون و مراحل بعدي و جلوگيري از
ادامه تحصيل خواهد گرديد .
حجم هر يك از مدارك ميبايست  133-033 kbباشد.

الف) سهميه آزاد و متقاضيان استفاده از آيين نامه استعداد درخشان:
-2الف -اسكن اصل شناسنامه (صفحه اول شناسنامه و درصورت وجود توضيحات صفحه آخر)
 -1الف -اسكن اصل كارت ملي(هر دو سمت آن)
 -9الف -اسكن اصل دانشنامه

يا مدرك تحصيلي معتبر( درصورتي كه در دانشنامه يا مدرك تحصيلي معدل قيد شده نياز به ارائه گواهي
معدل نميباشد )
يا گواهي معدل ( ميبايست در آن مشخصات كلي ،رشته ،تاريخ فراغت از تحصيل و معدل قيد شده و صادر
شده در سال اخير باشد) -فرم تسويه حساب ،فرم دفاع از پايان نامه ،ريز نمرات قابل قبول نميباشد.
يا يكي از فرمهاي شماره  9 ،9 ،2،1با امضاء معاونت آموزشي دانشگاه و ممهور شده توسط دانشگاه صادر
شده در سال( 31بر حسب مورد )
يا گواهي معرفي آقايان براي نظام وظيفه كه در آن رشته و گرايش تحصيلي و همچنين معدل مشخص شده
باشد(صادر شده در سال)31

هيچكدام از مدارك نبايد مخدوش يا داراي الك گرفتگي باشد.
تذكر  :2در صورتيكه اطالعات مورد نياز داوطلب بصورت اينترنتي توسط دانشگاه(فقط دانشگاه هاي علوم پزشكي) به
مركز سنجش اعالم شود نياز به ارائه گواهي معدل يا فرم نميباشد.
 -9الف -اسكن يك قطعه عكس  9*9مربوط به سال جاري بدون خدشه و هرگونه عالمت يا مهر  ،در ابعاد 911*911
پيكسل با فرمت  jpgو حداكار حجم 11-211 kb
 -5الف -اسكن اصل مدرك معافيت از طرح يا گواهي اتمام طرح يا مدرك نشاندهنده وضعيت طرح نيروي انساني(صادر
شده از تاريخ 31/21/12به بعد)  (-معرفي نامه شروع به طرح قابل قبول نمي باشد)
 -6الف -اسكن اصل مدرك نشاندهنده وضعيت نظام وظيفه
 -7الف -اسكن اصل گواهي در خصوص وضعيت داوطلباني كه نابيناي مطلق  ،ناشنواي مطلق  ،معلول جسمي و
حركتي ميباشند.

 -8الف -متقاضيان واجد شرايط استفاده از آيين نامه " تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان به
مقاطع باالتر در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي  ،ميبايست جهت معرفي اينترنتي توسط دانشگاه با در
دست داشتن كليه مدارك مربوطه از تاريخ  39/5/2لغايت  39/5/25به دانشگاه محل تحصيل خود مراجعه نمايند.
ب) سهميه رزمندگان:
-2ب -كليه مدارك بند الف
-1ب -دريافت كد رهگيري  21رقمي ويژه متقاضيان استفاده از سهميه رزمندگان (رزمندگان  ،اياارگران) ،

-9ب -متقاضيان سهميه رزمندگان مورد تائيد بنياد شهيد و اياارگران (جانباز  %15و باالتر  ،آزاده ،فرزند و همسر :شاهد ،
مفقود االثر ،آزاده ،اسراء – فرزندان و همسر آزاده _ فرزندان و همسر جانباز  %15و باالتر) براي استفاده از اين سهميه
نياز به دريافت كد  21رقمي از سايت اياار ندارند .ولي مي بايست كد ملي و نوع سهميه مورد استفاده در فرم ثبت نام را به
درستي وارد نمايند.

-9ب -اسكن اصل كارت مربوط به اياارگري يا جانبازي يا شاهد يا آزاده بسته به نوع سهميه مورد استفاده (هر دو سمت
آن)
-5ب -اسكن اصل فرم مخصوص جانبازان جهت استفاده از منشي و ساير تسهيالت مربوطه صادره از بنياد شهيد امور
اياارگران استان محل پرونده برای متقاضيان سهيمه رزمندگان
ج) متقاضيان ادامه تحصيل در دانشگاههاي بقيه اهلل و ارتش:
-2ج -كليه مدارك بند الف
-1ج -اصل حكم كارگزيني يا مدركي كه نشاندهنده وضعيت استخدام (رسمي ،پايور) اين افراد ميباشد .مدرك ارائه
شده ميبايست درسال 92صادر شده باشد در غير اينصورت قابل قبول نخواهد بود.
د)اتباع خارجي
-2د -كليه مدارك بند الف
-1د -اسكن فرم شماره  5مخصوص اتباع خارجي
-9د-اسكن اصل معرفي نامه مخصوص اتباع خارجي بورسيه صادر شده از مركز خدمات آموزشي

مركز سنجش آموزش پزشكي

بسمه تعالي

شماره
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مخصوص داوطلبان دانشجوي ترم آخر
(دانشگاه هاي علوم پزشكي)متقاضي شركت در آزمون كارشناسي ارشد سال 90

به معاون  /مدير امور آموزشي دانشگاه --------------------------
اينجانب  --------------------به شماره شناسنامه  ----------- :كدملي -------------------- :متولد سال ----------- :فرزند
 -------------دانشجوي مقطع كارشناسي رشته  --------------گرايش  -----------------فارغ التحصيل دوره روزانه /شبانه متقاضي شركت در آزمون مقطع كارشناسي ارشد رشته  ----------------گرايش  ----------------مي باشم.
خواهشمندم دستور فرماييد نسبت به ارسال موارد زير بصورت اينترنتي به مركز سنجش آموزش پزشكي اقدام الزم
بعمل آيد.
(شماره تلفن همراه)-------------
 -2حداكار تا تاريخ  31/21/13فارغ التحصيل خواهم شد.
 -1حداكار تا تاريخ  39/6/92فارغ التحصيل خواهم شد.
 -9تعداد واحدهاي گذارنده تا كنون  --------و معدل كل واحدهاي گذرانده  ---------به حروف  -------------مي باشد.
لطفاً مهر دانشگاه يا موسسه مربوطه كامالً واضح و خوانا باشد  .فرم فاقد مهر و يا داراي هرگونه قلم خوردگي و يا الك گرفتگي
موجب بي اعتبار شدن گواهي ميشود.
نام ونام خانوادگي و امضاء داوطلب

تذكر :در صورتيكه داوطلب در زمان برگزاري آزمون (خرداد ماه  ) 90و قبل از آن فارغ التحصيل شده باشد  ،علي
رغم تكميل اين فرم ،به عنوان فارغالتحصيل محسوب خواهد شد.

بسمه تعالي
شماره-----------------
تاريخ------------------

مخصوص داوطلبان فارغ التحصيل
(دانشگاه علوم پزشكي) متقاضي شركت در آزمون كارشناسي ارشد سال 90
به معاون  /مدير امور آموزشي دانشگاه. -----------------------------------------------
اينجانب ----------------فرزناد--------------

باه شاماره شناسانامه ------------------ :كادملي

 ------------------------------ :متولاد ساال29-- -:

فارغ التحصيل مقطع كارشناسي  /دكتري حرفهاي /كارشناسي ارشد رشاته  ---------------گارايش -------------دوره روزاناه  /شابانه باا
معدل  -----------به حروف -------------

در تاريخ  ،29---/----/---متقاضي شركت در آزمون مقطع كارشناسي ارشد سال تحصايلي

 2939-39رشته  -----------مي باشام  .خواهشامندم دساتور فرمايياد مراتاب ماذكور باه مركزز سزنجش آمزوزش پزشزكي(بصاورت

اينترنتي از طريق سامانه معرفي شده ) اعالم شود( .شماره تلفن همراه)-------------
لطفاً مهر دانشگاه يا موسسه مربوطه كامالً واضح و خوانا باشد  .فرم فاقد مهر و يا داراي هرگونه قلم خوردگي و يا الك گرفتگي موجب
بي اعتبار شدن گواهي ميشود.
نام ونام خانوادگي و امضاء داوطلب

بسمه تعالي

شماره
تاريخ

…………………………..

…………………………..

مخصوص داوطلبان دانشجوي ترم آخر
(ساير دانشگاهها يا مراكز آموزشي)متقاضي شركت در آزمون كارشناسي ارشد سال 90
به  :مركز سنجش آموزش پزشكي
از----------------------------------------------- :
بدينوسيله اعالم مي داردآقاي  /خانم  ------------------به شماره شناسانامه  ---------------- :كادملي --------------- :
 متولااد سااال 29---- :فرزنااد  ---------------متقاضااي شااركت در آزمااون مقطااع كارشناسااي ارشااد رشااته -----------------حااداكار تااا تاااريخ  39/6/92 / 31/21/13در مقطااع كارشناسااي رشااته  ----------------گاارايش ----------------دوره فااارغ
التحصيل روزانه  /شبانه خواهد شد.
تعداد واحدهاي گذارنده نامبرده تااكنون  ----------------و معادل كال واحادهاي گذراناده  ----------------باه حاروف ------------

مي باشد( .شماره تلفن همراه)-----------
اين گواهي صرفا" جهت اطالع آن مركز صادر گرديده و فاقد هر گونه اعتبار ديگر و ارزش ترجمه مي باشد.
لطفاً مهر دانشگاه يا موسسه مربوطه كامالً واضح و خوانا باشد  .فرم فاقد مهر و يا داراي هرگونه قلم خوردگي و يا الك گرفتگي موجب
بي اعتبار شدن گواهي ميشود.

مهر و امضاء معاون  /مدير امور آموزشي دانشگاه

تذكر :در صورتيكه داوطلب در زمان برگزاري آزمون (خرداد ماه  ) 90و قبل از آن فارغ التحصيل شده باشد  ،علي
رغم تكميل اين فرم ،به عنوان فارغالتحصيل محسوب خواهد شد.

بسمه تعالي

شماره………………………..
تاريخ………………..…………..

مخصوص داوطلبان فارغ التحصيل
(سايردانشگاهها ويا مراكز آموزشي) متقاضي شركت در آزمون كارشناسي ارشد سال 90
به  :مركز سنجش آموزش پزشكي
از---------------------------------------------------------- :
بدينوسيله اعالم ماي دارد آقااي  /خاانم  --------------------فرزناد ----------باه شاماره شناسانامه ------------- :كادملي

--------------- :

متولااد سااال29---- :متقاضااي شااركت در آزمااون مقطااع كارشناسااي ارشااد سااال تحصاايلي  2939-39رشااته ----------------در مقطااع
كارشناسي رشته ---------------گرايش-----------------دوره روزانه  /شبانه با معدل ----------به حروف  -------------در تااريخ --/----/---

 29فارغ التحصيل شده است ( .شماره تلفن همراه )---------------------اين گواهي صرفا" جهت اطالع آن مركز صادر گرديده و فاقد هر گونه اعتبار ديگر و ارزش ترجمه مي باشد.
لطفاً مهر دانشگاه يا موسسه مربوطه كامالً واضح و خوانا باشد  .فرم فاقد مهر و يا داراي هرگونه قلم خوردگي و يا الك گرفتگي موجب
بي اعتبار شدن گواهي ميشود.

مهر و امضاء معاون  /مدير امور آموزشي دانشگاه

فرم شماره  :5ثبت نام دانشجویان غير ایرانی غير بورسيه براي آزمون كارشناسي ارشد رشته هايگروه پزشكي
سال90
 )1هويت متقاضي
نام :
محل الصاق عکس
نام خانوادگی:
نام پدر:
نام وسط:
نام جد:
محل تولد:
تاریخ تولد:
 )2مشخصات متقاضی
شمار خانوار:
مذهب:
دین:
مرد 
زن 
جنسيت:
تابعيت:
 مطلقه ) متأهل ( با همسر  دور از همسر)  سایر
وضعيت تأهل :مجرد ( ازدواج نکرده
 )0مدارک شناسایی
محل صدور:
تاریخ صدور:
شماره:
گذرنامه با اعتبار حداقل  6ماه پروانه اقامت
محل صدور:
تاریخ صدور:
شماره:
دفترچه اقامت پناهندگی
محل صدور:
تاریخ صدور:
شماره:
کارت هویت ویژه اتباع خارجی
محل صدور:
تاریخ صدور:
شماره:
برگ خروج از کشور مدت دار
 )4آدرس
پست الکترونيک:
شهر:
کشور محل سکونت در خارج:
تلفن:
آدرس:
آدرس:
شهر محل سکونت در ایران:
تلفن همراه:
تلفن:
کدپستی:
آدرس:
شهر محل تحصيل در ایران:
پست الکترونيک:
نمابر:
تلفن:
تلفن:
آدرس:
شهر محل کار فعلی در ایران:
تلفن:
آدرس:
شهر محل کار قبلی در ایران:
 )5اطالعات تحصيلی
معدل کل
معدل کتبی
شهر محل تحصيل
نام مؤسسه آموزش
تاریخ اخذ مدرک
محل اخذ مدرک
آخرین مدرک
Name:
Last Name:
Father’s Name:

 دکترای تخصصی
دکترای حرفه ای
مقطع  :كاردانی  كارشناسی پيوسته  کارشناسی ناپيوسته  کارشناسی ارشد
شيوه آموزش  :حضوری  نيمه حضوری  مجازی
محل تأمين هزینه تحصيلی:
رشته تحصيلی:
بورسيه ترددی
بورسيه
نوع تحصيل :روزانه  شبانه معادل  فراگير  آزاد پودمانی  الکترونيکی
 )6مرتبطين (معرف ،مشخصات مادر ایرانی ،اعضای خانواده یا افراد تحت تکفل)
تلفن محل کار:
شغل:
نام پدر:
نام خانوادگی:
نام معرف ایرانی:
تلفن محل سکونت:
آدرس محل سکونت:
محل تولد:
تاریخ تولد:
نام جد:
نام پدر:
نام خانوادگی:
نام مادر ایرانی:
 غير رسمی
نوع ازدواج  رسمی
شماره کارت ملی:
محل صدور:
شماره شناسنامه:
تاریخ صدور پروانه:
شماره پروانه ازدواج:

