
 در این قسمت چیزي ننویسید

  

  

  لطفاً یک قطعه عکس       1

  در کادر فوق بچسبانید

  : نام خانوادگی-1

  

  :                                            نام -2

  

  :                 کد ملی -3

  

  : شماره شناسنامه-4

  

  :ریخ تولد  تا-5

  :لدتو محل -  8  مرد زن :  جنسیت -7        :      نام پدر-6

  تأهلممجرد:  وضعیت تأهل-9 

  کلیمـی  مـسیحی اسـالم  :  دیـن -           11 معـاف دائـم   پایـان خـدمت   : وضـعیت نظـام وظیفـه    -10

  زرتشتی

ـپلم   :  مقـاطع تحـصیلی    -    13  اهل سنت     شیعه  :  مذهب   -12 ـ   دی ـپلم    ف    فـوق لیـسانس          لیـسانس  وق دی

  دکتري

  :                معدل -15                               :               ی رشته و گرایش تحصیل-14

        

  : تاریخ اخذ مدرك تحصیلی-16

  

  زند شهید فر خانواده شاهد رزمنده داوطلب  آزاده جانباز : وضعیت ایثارگري  -17

   سایر موارد با قید توضیحات ………………………......  

:  نسبت با خانواده شاهد-21     :      داوطلبانه در جبهه  مدت حضور-20:              مدت اسارت -19:               درصد جانبازي -18

  : مدت انجام تعهدات قانونی در مورد پزشکان-23:             مدت انجام طرح الیحه نیروي انسانی در مورد پیراپزشکان-22

          میباشم   فرزند  همکارشاغل سازمان-25                    :                    سازمان مدت اشتغال در واحدهاي تابعه -24

            میباشم   فرزند  همکاربازنشسته سازمان-26

  : مدت خدمت نظام وظیفه-27

  میباشم شرایط اختصاصی )  1  (  تبصرهوضیحاتمشمول بند ت -28

  :  عنوان شغلی مورد تقاضا بر اساس فهرست آگهی-         30  غیربومی بومی استان : طبق آگهی  وضعیت بومی بودن -29

   :ضا  محل جغرافیایی خدمت مورد تقا-31

  :                                                              خیابان :                         بخش:                                 شهرستان :                               استان: آدرس محل سکونت-32

  :کدپستی                   :             پالك:                                     کوچه

  : شماره تلفن همراه یکی از بستگان  -34:                                               شماره تلفن همراه-33

  :  کد تلفن شهرستان-36:                                                شماره تلفن ثابت -35

  ):ایمیل(  آدرس پست الکترونیکی-37 

  

ـتان        ـان اســ ــدیریت درمــ ـتخدامی  مـ ــون اســ ــرکت در آزمـ ــب شـ ــب                                                        داوطلـ اینجانـ

بـه ویـژه    ..................................... .......... تقاضاي فوق را با مطالعه کامل و دقیق متن آگهـی منتـشره مـورخ                   فرم  ....................................................................

ـات شـود، ادامـه مراحـ                         ل تذکرات و توضیحات مهم آن تکمیل نموده و علم و آگاهی دارم در صورتیکه متعاقباً خالف اظهاراتم اثب

  . و بدینوسیله حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می نمایمهمکاري اینجانب منتفی خواهد شد

                                :                                                                                                                                    تاریخ تکمیل فرم:  امضاء داوطلب

                                

                    

                    

                    

                

        

                

محل الصاق 

  عکس


