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 1397هاي اجرایی کشورسال آزمون استخدامی متمرکز براي دستگاهپنجمین نام پیش نویس تقاضانامه ثبت

 : اطالعات فردي
 : نام -2 : نام خانوادگی -1

 : کدملی -4 : نام پدر-3

 : شماره شناسنامه -6 مرد           زن     : جنسیت -5

 سال ماه روز : تاریخ تولد -7

  13 
                  متاهل     مجرد   : وضعیت تاهل -8

                                                                           : محل تولدو شهرستان استان  -9

  زرتشتی مسیحی کلیمی  اسالم : دین-ـ 10

 کارت پایان خدمت : وضعیت نظام وظیفه-11

 : مدت خدمت نظام وظیفه (ماه ) 

  : کارت معافیت دائم 
 : سال)، ماه، تاریخ صدور کارت پایان خدمت ویا معافیت(روز

 داوطلب چپ دست هستم  -12

 : داوطلب متقاضی استفاده از سهمیه ایثارگران -13

 درصد ایثارگران  25سهمیه  ـ31ـ1

سنی)    -1 شرایط حداکثر  سنی)   باالتر درصد و   70فرزند جانباز -2  جانباز (معاف از  شرایط حداکثر  سنی)      69تا  50فرزند جانباز -3   (معاف از  شرایط حداکثر  فرزند  -4   درصد (معاف از 

همسر   -7 آزاده (معاف از شرایط حداکثر سنی)      -6  (معاف از شرایط حداکثر سنی)    باالتردرصد و 25همسر جانباز باالتر   -5 (معاف از شرایط حداکثر سنی)   باالتر درصد و  49تا  25جانباز 

رزند شهید (معاف از حداکثر   ــــ ف9    فرزند آزاده یک سال و باالي یکسال اسارت (معاف از شرایط حداکثر سنی)       -8 آزاده یک سال و باالي یکسال اسارت (معاف از شرایط حداکثر سنی)       

 سال)   5خواهر و برادر شهید (به میزان -11    ـ همسر شهید (معاف از حداکثر شرایط سنی)  10     شرایط سنی) 

 درصد ایثارگران 5سهمیه  ـ31ـ2

    رزمنده با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه(معاف از شرایط حداکثر سنی)  - 3      فرزند آزاده کمتر از یکسال اسارت -2     درصد 25فرزند جانباز زیر  

   همسر رزمنده با سابقه شش ماه حضور داوطلبانه   - 5                                     فرزند رزمنده با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه   -4

 وطلبانه درجبهه (به میزان مدت حضور) رزمنده کمتراز شش ماه حضور دا -3-31

 ـ  شاغلین قراردادي : 14

 هاي اجرایی بدون شماره شناسه هستم. شاغل قراردادي یا غیررسمی تمام وقت در دستگاه -1-14

                                           هاي اجرایی داراي شماره شناسه هستم. شاغل قراردادي در دستگاه -2-14

 عنوان سازمان: 

 ماه                            سال                             

        سابقه خدمت :                                                                                                                 

 

 

 

 

      معلول جسمی حرکتی             کم شنوا          ناشنوا            کم بینا           نابینا  : ـ  وضعیت معلولیت15

 نیاز به منشی ندارم      نیاز به منشی دارم : 16ـ با توجه به نوع معلولیت در بند 51ـ1

  باشم.می 5تا  1ـ مشمول حافظان قرآن درجه 16
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 : مشخصات تحصیلی داوطلب

         4حوزوي سطح    3حوزوي سطح    2حوزوي سطح    دکتري تخصصی  دکتري  لیسانسفوق   لیسانس  کاردانی: آخرین مقطع تحصیلیـ 17

 : عنوان رشته تحصیلی ـ 18

  : دانشگاه یا موسسه محل تحصیل ـ 19

 : معدل آخرین مدرك تحصیلیـ 21 : سال )، ماه، تاریخ فراغت از تحصیل(روزـ 20

 اطالعات تکمیلی: 

 کد پستی ده رقمی :ـ  23                   کد و عنوان استان و شهرستان محل اقامت (جهت تعیین حوزه امتحانی) : ـ 22

 شماره تلفن ثابت :ـ 24
 ):Emailآدرس پست الکترونیکی (ـ 26

 شماره تلفن همراه:ـ 25                                            

 آدرس محل سکونت: ـ 27

 

 درخواست شغل
 : اولویت  انتخابی(یک مورد)                                       : عنوان شغلـ 28

 : تقاضا مورد محل                      : درخواست مورد شغل                     : دستگاه نام

        داوطلب غیر بومی نام در نظر گرفته می شود.) دفترچه راهنماي ثبت 1احتساب داوطلب بومی صرفاً  بر اساس توضیحات صفحه (      : داوطلب بومی

   بومی  

 : بومی شهرستان
  .تقاضا مورد محل شهرستان با وي همسر یا داوطلب تولد محل شهرستانیکی بودن -1
 خدمت محل شهرستان ) بابازنشسته یا و شاغل از اعم( مسلح نیروهاي یا و دولت پیمانی و رسمی کارمندان فرزندان و همسریکسان بودن محل تقاضاي -2

 آنان.  بازنشستگی یا فعلی
 مورد محل شهرستان در متناوب یا متوالی صورت به ه)داوطلبدانشگا یا و دبیرستان، راهنمایی، ابتداییی(تحصیل سنوات از سال) 4( چهار حداقلطی شدن -3

 . تقاضا
 .  تقاضا مورد محل شهرستان در براي داوطلب بیمه حق پرداخت سابقه سال ) 4( چهار حداقلداشتن -4
 .  تقاضا مورد محل شهرستان در همسر داوطلب یا و مادر، پدربراي  بیمه حق پرداخت سابقه سال ) 4( چهار حداقلداشتن -5

 بومی استان: 
 یکی بودن استان محل تولدداوطلب یاهمسروي بامحل موردتقاضا. -6
 فعلی خدمت محل استان) بابازنشسته یا و شاغل از اعم( مسلح نیروهاي یا و دولت پیمانی و رسمی کارمندان فرزندان و همسریکسان بودن محل تقاضاي -7

  .آنان بازنشستگی یا
 مورد محل استان در متناوب یا متوالی صورت به ه) داوطلبدانشگا یا و ابتدایی، راهنمایی، دبیرستانی(تحصیل سنوات از سال )4ر (چها حداقلطی شدن -8

  .تقاضا
 .  تقاضا مورد محل ستانا در براي داوطلب  بیمه حق پرداخت سابقه سال) 4( چهار حداقل داشتن-9

 . تقاضا مورد محل ستانا در همسر داوطلب یا و پدر، مادر براي بیمه حق پرداخت سابقه سال ) 4( چهار حداقلداشتن -10
 

 امتیازات بومی در استخراج فهرست اسامی چند برابر براي داوطلبانی اعمال خواهد گردید که حدنصاب الزم را کسب کرده باشند.: تذکر 
 
 




