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 1399سال  دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درمانينام آزمون استخدامي پيش نويس تقاضانامه ثبتفرم 

 : اطالعات فردي
 : نام -2 : نام خانوادگي -1

 : كدملي -4 : نام پدر-3
 : شماره شناسنامه -6  مرد          زن     : جنسيت -5

 سال ماه روزتاريخ  -7 : تولد

  13 
                   متاهل     مجرد  : وضعيت تاهل -8

                                                                           : محل تولدو شهرستان استان  -9
  زرتشتي مسيحي كليمي  اسالم : دينـ 10

 كارت پايان خدمت : وضعيت نظام وظيفه-11

  :مدت خدمت نظام وظيفه (ماه)

  : كارت معافيت دائم 
 : سال)، ماه، تاريخ صدور كارت پايان خدمت ويا معافيت(روز

 داوطلب چپ دست هستم  -12
 : داوطلب متقاضي استفاده از سهميه ايثارگران -13

   نامي درج خواهد شد.) ايثارگري شما با توجه به اطالعات موجود در سيستم سجايا بنياد شهيد و امور ايثارگران در تقاضانامه ثبت (نوعدرصد ايثارگران 25سهميه  -31-1 

 :درصد ايثارگران 5سهميه  ـ2-13 

   رزمنده با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه(معاف از شرايط حداكثر سني)  - 3      فرزند آزاده كمتر از يكسال اسارت -2          درصد 25فرزند جانباز زير  -1   
   همسر رزمنده با سابقه شش ماه حضور داوطلبانه   - 5                                     فرزند رزمنده با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه   -4   
 

    ) :اضافه شدن به حداكثر سنبه منظور ( شاغل قراردادي ـ 14
 كارمند تمام وقت دولتي ( به جز رسمي و پيماني و داراي تعهد خاص) در ساير دستگاه هاي اجرايي هستم -1
 قبال كارمند تمام وقت دولتي در ساير دستگاه هاي اجرايي بوده ام و در حال حاضر مشغول به كار نمي باشم -2
 غل كارگري) هستم قراردادي شاغل در دانشگاه/دانشكده/علوم پزشكي يا ساير موسسات تابعه وزارت بهداشت(قرارداد كار معين يا پزشك خانواده يا قرارداد مشاكارمند -3
ز طريق شركت هاي پيمانكاري طرف قرارداد با موسسه به خدمت شاغل در دانشگاه/دانشكده/علوم پزشكي يا ساير موسسات تابعه وزارت بهداشت هستم كه به صورت غيرمستقيم و اكارمند شركتي -4

 اشتغال دارم 
رف قرارداد آن ها در دانشگاه/دانشكده/علوم پزشكي يا ساير طقبال به صورت قراردادي (قرارداد كار معين يا پزشك خانواده يا قرارداد مشاغل كارگري) يا شركتي از طريق شركت هاي پيمانكاري -5

  وزارت بهداشت به خدمت اشتغال داشته ام و در حال حاضر با موسسه قطع همكاري نموده ام موسسات تابعه
زشكان در دانشگاه/دانشكده/علوم پزشكي يا ساير در حال حاضر به صورت طرح خدمت نيروي انساني موظف (اجباري يا اختياري و يا در قالب تمديد طرح) به استناد قانون خدمت پزشكان و پيراپ-6

 موسسات تابعه وزارت بهداشت مشغول به كار هستم 
   :نام سازمان -1-14

 سال       ماه                                                        

 :                                                                                                                         مدت سابقه-2-14

 
 
 

      : معلوليتدرصدي  3سهميه ـ  15

      ساير   معلول جسمي حركتي        كم شنوا        ناشنوا         كم بينا        نابينا  نوع معلوليت :                               

 

 نياز به منشي ندارم      نياز به منشي دارم : 15ـ با توجه به نوع معلوليت در بند 1ـ51
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 : مشخصات تحصيلي داوطلب

    دكتري تخصصي  دكتري  ليسانسفوق   ليسانس  كارداني: آخرين مقطع تحصيليـ 16

 : عنوان رشته تحصيلي ـ 17

  : دانشگاه يا موسسه محل تحصيل ـ 18

 : معدل آخرين مدرك تحصيليـ 20 : سال )، ماه، تاريخ فراغت از تحصيل(روزـ 19

 : وضعيت بومي

 :شهرستان بوميـ  1-21                                                                          :  استان  بومي ـ21

 با شهرستان مورد تقاضا شهرستان محل تولد داوطلب بودن  يكسان -1

 به مدت ده سال با ارايه استشهاد محلي ممهور به مهر نيروي انتظامي (پاسگاه يا كالنتري محل) داوطلب  سكونت -2

با تاييد اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه كه مي تواند قسمتي  تقاضا در شهرستان مورد دبيرستان ) راهنمايي و (ابتدايي،داشتن سوابق تحصيلي در مقاطع -3

  باشد.  از سابقه ده سال سكونت

 

 : اطالعات تكميلي

 كد پستي ده رقمي: -23كد و عنوان استان و شهرستان محل اقامت (جهت تعيين حوزه امتحاني):                                         -22

 شماره تلفن همراه: -25                      شماره ثابت:                                                        -24

 ):Emailآدرس پست الكترونيكي ( -26

 آدس محل سكونت: -27

 :درخواست شغل

 : اولويت  انتخابي                                       : عنوان شغلـ 28

 : درخواست مورد شغل                     : دستگاه نام

                     

 : تقاضا مورد محل                                         

 

 

 باشم. در مقابله با ويروس كرونا مشغول به خدمت مي 1/12/1398ـ در مراكز درماني و بهداشتي زيرمجموعه وزارت بهداشت از تاريخ 29
 ماه  .................روز  ................     مدت:             متعهدين خدمت     شركتي     كارگري      از كاركنان: قرارداد كار معين
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ی عا  ه 
ر  «  ت  و  ل س ھاد  گاهم ا ش ی دا دا ون ا ور  سال آز ی  ما ی  ھدا دمات  شی و  وم   »١٣٩٩ی ع

از مطلعين و معتمدين محل تقاضا دارم كه  .................................................كد ملي  ..........................................فرزند  .........................................................اينجانب 

 شهرستان محل سكونت فعلي و مدت سكونت اينجانب را گواهي نمايند.

 
 با تشكر 

 امضاء و اثرانگشت 
 

 
نماييم كه نامبرده باال در حال حاضر در بخش ........................ شهرستان ..................... ساكن بوده و كنندگان ذيل گواهي ميامضاءاينجانبان 

 مدت .............. سال ................. ماه نيز در اين شهرستان سكونت داشته است.

 نمايم.              امضاء و اثرانگشت............................ صحت مراتب فوق را گواهي مي...به كد ملي ..  ...................................اينجانب ....

 امضاء و اثرانگشتنمايم.              ............................ صحت مراتب فوق را گواهي مي...به كد ملي ..  ...................................اينجانب ....

 نمايم.              امضاء و اثرانگشت............................ صحت مراتب فوق را گواهي مي...به كد ملي ..  ...................................اينجانب ....

 
 

 اين قسمت توسط نيروي انتظامي (پاسگاه يا كالنتري محل) تكميل گردد.
 

 باشد.تاييد اين ........................................................................ مي موارد فوق مورد
 

 امضاء –محل مهر  
 پاسگاه يا كالنتري محل 

 
 

 تذكرات مهم:
سابقه حداقل ده سال سكونت  تكميل اين فرم براي تمامي داوطلبان بومي شهرستان كه متقاضي استفاده از اولويت استخدام به لحاظ ساكن بودن با -1

 الزامي است.باشند،مي
داره آموزش و داوطلبان بومي شهرستاني كه داراي سوابق تحصيلي در مقاطع ابتدايي، راهنمايي و يا دبيرستان در شهرستان مورد تقاضا باشند، با تاييد ا -2

مند گردند و تكميل قسمتي از سوابق ده سال سكونت در شهرستان مورد تقاضا بهرهتوانند از آن براي احراز تمام و يا پرورش شهرستان مربوطه صرفاً مي
 باشد.اين فرم براي احراز سكونت فعلي آنان در شهرستان مورد نظر، الزامي مي

وطه سكونت داشته باشد، چنانچه متقاضي براي تاييد سابقه حداقل ده سال سكونت خود در شهرستان مرود تقاضا، در بيش از يك بخش از شهرستان مرب -3
 تواند از يك نسخه ديگر از اين فرم نيز براي اين منظور استفاده كند.مي

هاي استخدامي ها) در آزمونمندي داوطلبان متقاضي استفاده از اولويت بومي شهرستاني (به جز شهرستان تهران و مراكز استاناين فرم صرفاً جهت بهره -4
 باشد.هاي اجرايي كشور ميدستگاهامتحانات مشترك فراگير 

 


