
ی عا ه    س
  فرم درخواست شغل بهورز 

 مشخصات فردي: - 1

  نام  : - 1 خانوادگي: نام  - 2 نام پدر : - 3
  :شماره شناسنامه - 4  ي:لّشماره م -5 :جنسيت - 6

 تاريخ تولد : - 7 محل تولد:- 8 رساي             معاف               پايان خدمت         : نظام وظيفهوضعيت خدمت  - 9

  يلي:           مدرك تحص -10  رشته تحصيلي:  - 11
 تعداد افراد تحت تكفل:                         هلمتأ                       مجرد                   هل:   تأوضعيت-12

  نام ونام خانوادگي همسر:   - 13  همسر :تحصيالت  -14  شغل همسر: -15
  نشاني كامل محل سكونت:  - 16
 

  ):ثابتتماس( شماره - 17 تلفن همراه : - 18
 نسبت با متقاضي:                                    :  و نام خانوادگي نام                             :شماره تماس در مواقع ضروري  - 19

و  پذيرفتهرا  عالم شده در متن آگهي مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط ا اينجانب خانم / آقاي ............................-20
در صورت حتي مراحل طي شده كان لم يكن تلقي و  ،محرز شودتوسط اينجانب خالف اطالعات اعالم شده  ،يك از مراحل پذيرش در هرچنانچه 

در حتي و  شوموطه هزينه هاي مربموظف به پرداخت اخراج، متعهد مي گردم برابر تعهد اخذ شده قبول ضمن كالسهاي آموزشي شركت در 
   نمايم. مياز خود سلب را  ياعتراض هرگونه حق، ي صادر شدهحكم استخداملغو   صورت 

  :تاريخ و امضاء                                                                                                                             
  رست داوطلب:رضايت نامه سرپ-2   

.............. ...............  فرزند ................................. سرپرست /ولي/ قيم خانم / آقاي .....................بدينوسيله اينجانب خانم / آقاي .............. - 21
و اشتغال ايشان به عنوان بهورز در خانه بهداشت  رضايت كامل خود را براي شركت نامبرده در آموزش دوره بهورزي در استان هرمزگان

  عالم ميدارم.  ا................................................. 
  

  :تاريخ و امضاء                                                                                                                        
  يديه شوراي اسالمي و بخشدار:ائت-3  

ــد ..........................      -22 ــاي .................................................... فرزن ــانم / آق ــكونت خ ــودن و س ــومي ب ــيله ب ــد  بدينوس ــا ك .................... ب
ــت ............ ــاريخ .................................... لغاي  .............................................................................. در روســتاي  ..........ملــي...............................    از ت

  (اصلي/ قمر / همجوار) مورد تائيد مي باشد.
  :                  نام و نام خانوادگي                                      :   نام و نام خانوادگي  :                         نام و نام خانوادگي  :                     نام و نام خانوادگي    

  بخشدار     شوراي اسالمي روستا                شوراي اسالمي روستا                    رئيس شوراي اسالمي روستا                        
  ضاء                                            مهر و امضاء                                                    مهر و امضاءامضاء                               ام           

  مربوطه:تائيديه خانه بهداشت ، مركز بهداشتي درماني و شبكه بهداشت ودرمان شهرستان-4  
 

.................. به ........................................... فرزند ............................................ با كد ملي ....................بدينوسيله سكونت خانم / آقاي ............... -23
...................... ............ در روســتاي  ....................................... شــماره خــانوار ......................... از تــاريخ ....................................  لغايــت .................

  (اصلي/ قمر / همجوار) مورد تائيد مي باشد.
  :                  نام و نام خانوادگي               :                                    نام و نام خانوادگي                         :                         نام و نام خانوادگي   
  .....                  پزشك مسئول مركز بهداشتي درماني ..............           مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان....روستاي بهورز خانه بهداشت  
           مهر و امضاء                                                                          مهر و امضاء                                              مهر و امضاء                                                  


