
 در اين قسمت چيزي ننويسيد

 

 

 لطفاً يك قطعه عكس       1
 در كادر فوق بچسبانيد

 : نام خانوادگي -1
 

 :                                            نام  -2
 

 :                 كد ملي -3
 

 : شماره شناسنامه -4
 

 :خ تولد  تاري-5
 : محل تولد-8  �  مرد �زن :  جنسيت -7:              نام پدر-6
 �متأهل�مجرد:  وضعيت تأهل-9 

 � كليمـي � مـسيحي �اسـالم  :  ديـن -11           � معـاف دائـم   �پايـان خـدمت   : وضـعيت نظـام وظيفـه    -10
 �زرتشتي

ـپلم   :  مقـاطع تحـصيلي    -13    �  اهل سنت     �شيعه  :  مذهب   -12 ـپلم      فـوق   �دي  �  فـوق ليـسانس         � ليـسانس  � دي
 �دكتري

 :                معدل -15:                                               رشته و گرايش تحصيلي-14
       
 : تاريخ اخذ مدرك تحصيلي-16

 
 �د شهيد فرزن� خانواده شاهد� رزمنده داوطلب � آزاده �جانباز : وضعيت ايثارگري  -17

 ......……………………… ساير موارد با قيد توضيحات  � 
 :  نسبت با خانواده شاهد-21:           مدت حضور داوطلبانه در جبهه -20:              مدت اسارت -19:               درصد جانبازي -18
 :دت انجام تعهدات قانوني در مورد پزشكان م-23:             مدت انجام طرح اليحه نيروي انساني در مورد پيراپزشكان-22
        � ميباشم   فرزند  همكارشاغل سازمان-25:                                         مدت اشتغال در واحدهاي تابعه سازمان-24
          � ميباشم   فرزند  همكاربازنشسته سازمان-26
 : مدت خدمت نظام وظيفه-27
 � شرايط اختصاصي 1يحات  تبصره  مشمول بند توض-28
 :  عنوان شغلي مورد تقاضا بر اساس فهرست آگهي-30         �  غيربومي �بومي استان :  وضعيت بومي بودن -29
 : محل جغرافيايي خدمت مورد تقاضا  -31
 :                                                              خيابان :                                        بخش:                  شهرستان :                               استان: آدرس محل سكونت-32

 :كدپستي:                                پالك:                                     كوچه
 :  شماره تلفن همراه يكي از بستگان -34             :                                  شماره تلفن همراه-33
 :  كد تلفن شهرستان-36:                                                 شماره تلفن ثابت-35

 ):ايميل(  آدرس پست الكترونيكي-37 
 

ــركت در آ   ــب شـ ــب                                                        داوطلـ ـتان    اينجانـ ـان اســ ــديريت درمــ ـتخدامي  مـ ــون اســ زمـ
بـه ويـژه    ............................................... فرم تقاضاي فوق را با مطالعه كامل و دقيق متن آگهـي منتـشره مـورخ                 ....................................................................  

ـات شـود، ادامـه مراحـل                   تذكرات و توضيحات مهم آن تكميل نموده        و علم و آگاهي دارم در صورتيكه متعاقباً خالف اظهاراتم اثب
 .همكاري اينجانب منتفي خواهد شد و بدينوسيله حق هرگونه اعتراض را از خود سلب مي نمايم

                                      :                                                    تاريخ تكميل فرم:                                                                                   امضاء داوطلب

                

          

          

          

        

    

        

محل الصاق 

 عكس

 



 


