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  :نمونه گواهي اشتغال در بخش دولتي

 گواهي اشتغال 

، از تاريخ  -------------ي ، به شماره كد مل ---------، فرزند  -----------خانم دكتر / بدينوسيله گواهي ميشود آقای 

دانشگاه علوم پيماني در / رسمي  /بصورت قراردادی / جهت انجام تعهدات خدمات قانوني   ----------لغايت  -----------

به ارائه خدمات آموزشي ، پژوهشي، ،   -------------سازمان /  ---------------درماني  -پزشكي و خدمات بهداشتي

 .نده اداشت/ اشتغال بكار دارند   --------- اداری /  درماني ، پرستاری ، مامائي، فيزيوتراپي ، دندانپزشكي ، داروسازی

امبرده جهت ترجمه صادر گرديده و فاقد هرگونه ارزش قانوني ديگری بوده و جايگزين مدرك اين گواهي بنا به درخواست ن

 ./.تحصيلي ايشان نمي گردد

 سازمان /  نام و نام خانوادگي رئيس دانشگاه                                                                                                                       

 امضاء و مهر دانشگاه                                                                                                                                              

 

  (فاقد اعتبار مي باشد این گواهي بدون مهر برجسته)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

  :نمونه گواهي اشتغال در بخش خصوصي

 گواهي اشتغال

از تاريخ ،  -------------، به شماره كد ملي  ---------، فرزند  -----------خانم دكتر / بدينوسيله گواهي ميشود آقای 

واقع مطب فعال خصوصي خود ( / وصيبخش خص)  ----------مركز / در بيمارستان   -----------لغايت  ----------

داروسازی اشتغال بكار  /دندانپزشكي / فيزيوتراپي / مامائي / پرستاری / به ارائه خدمات درماني   -------------در شهر 

 . ه اندداشت/ دارند 

اين گواهي بنا به درخواست نامبرده جهت ترجمه صادر گرديده و فاقد هرگونه ارزش قانوني ديگری بوده و جايگزين مدرك 

 ./.تحصيلي ايشان نمي گردد

 سازمان / نام خانوادگي رئيس دانشگاه  نام و                                                                                                                       

 امضاء و مهر دانشگاه                                                                                                                                              
 

  (این گواهي بدون مهر برجسته فاقد اعتبار مي باشد)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

  مصوب گواهي ترجمه شرح وظایف

 

/ دندانپزشك عمومي / پزشك عمومي -------------- مصوب بدينوسيله گواهي ميشود ترجمه رسمي شرح وظايف

برگ ممهور به   ---در  ---------سازمان / ه در اين دانشگا/ .....................  كارشناس مامائي / كارشناس پرستاری/ داروساز 

 .بالمانع ميباشدسازمان / مهر اين دانشگاه 

جهت ترجمه صادر گرديده و فاقد هرگونه ارزش قانوني ديگری بوده   -----------آقای / اين گواهي بنا به درخواست خانم 

 ./.و جايگزين مدرك تحصيلي ايشان نمي گردد

 سازمان / نام و نام خانوادگي رئيس دانشگاه                                                                                                                        

 امضاء و مهر دانشگاه                                                                                                                                              
 

  (این گواهي بدون مهر برجسته فاقد اعتبار مي باشد)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  


