بسمه تعالی

فرم درخواست شغل بهورز
- 1مشخصات فردی:

ً -1بم :

ً -2بم خبًَادگی:

ً -3بم پذر :

 -4شوبرُ شٌبسٌبهِ:

 -5شوبرُ ملّی:

 -6جٌسیت:

 -7تبریخ تَلذ :

ٍ -9ضعیت خذهت ًظبم ٍظیفِ:

-8هحل تَلذ:

 -10هذرک تحصیلی :

هعبف

پبیبى خذهت

سبی
ر

 -11رشتِ تحصیلی:
هجزد

ٍ -12ضعیت تأّل:

هتأّل

ً -13بم ًٍبم خبًَادگی ّوسز:

تعذاد افزاد تحت تکفل:
 -15شغل ّوسز:

 -14تحصیالت ّوسز :

ً -16شبًی کبهل هحل سکًَت:
 -18تلفي ّوزاُ :

 -17شوبرُ توبس(ثبثت):
 -19شوبرُ توبس در هَاقع ضزٍری:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی :

 -20ایٌجبًت خبًن  /آقبی ............................

ًسجت ثب هتقبضی:

هسئَلیت ًبشی اس عذم رعبیت دقیق ضَاثط ٍ شزایط ا عالم شذُ در هتي آگْی را پذیزفتِ ٍ

چٌبًچِ در ّز یک اس هزاحل پذیزش ،خالف اطالعبت اعالم شذُ تَسط ایٌجبًت هحزس شَد ،هزاحل طی شذُ کبى لن یکي تلقی ٍ حتی در صَرت
شزکت در کالسْبی آهَسشی ضوي قجَل اخزاج ،هتعْذ هی گزدم ثزاثز تعْذ اخذ شذُ هَظف ثِ پزداخت ّشیٌِ ّبی هزةٍطِ شَم ٍ حتی در
صَرت لغَ حکن استخذامی صبدر شذُ ،حق ّزگًَِ اعتزاضی را اس خَد سلت هی ًوبین.
تبریخ ٍ اهضبء:
- 2رضایت نامه سرپرست داوطلب :

 -21ثذیٌَسیلِ ایٌجبًت خبًن  /آقبی  ..................................سزپزست ٍ/لی /قین خبًن  /آقبی  .................................فزسًذ ..............................
رضبیت کبهل خَد را ثزای شزکت ًبهجزدُ در آهَسش دٍرُ ثَْرسی در استبى ّزهشگبى

ٍ اشتغبل ایشبى ثِ عٌَاى ثَْرس در خبًِ ثْذاشت

 .................................................اعالم هیذارم.
تبریخ ٍ اهضبء:
ائیذیه شورای اسالمی و بخشذار :
 -3ت

 /آقبی  ....................................................فزسًذ  ..............................................ثب کذ

 -22ثذیٌَسیلِ ثَهی ثَدى ٍ سکًَت خبًن

هلی  ...............................اس تبریخ  ....................................لغبیت  .............................در رٍستبی

.......................................................................

(اصلی /قوز ّ /وجَار) هَرد تبئیذ هی ثبشذ.

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی :
شَرای اسالهی رٍستب

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی :

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی :

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی :

شَرای اسالهی رٍستب

رئیس شَرای اسالهی رٍستب

ثخشذار

امضبء

هْز ٍ اهضبء

هْز ٍ اهضبء

اهضبء

 -4تائیذیه خانه بهذاشت  ،مرکس بهذاشتی درمانی و شبکه بهذاشت ودرمان شهرستان مربوطه:

 -23ثذیٌَسیلِ سکًَت خبًن  /آقبی  ..........................................................فزسًذ  ............................................ثب کذ هلی  ......................................ثِ
شوبرُ خبًَار

 .........................اس تبریخ  ....................................لغبیت  .............................در رٍستبی ...................... .......................................

(اصلی /قوز ّ /وجَار) هَرد تبئیذ هی ثبشذ.

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی :
ثَْرس خبًِ ثْذاشت رٍستبی.....
هْز ٍ اهضبء

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

:

پششک هسئَل هزکش ثْذاشتی درهبًی ..............
هْز ٍ اهضبء

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی :
هذیز شجکِ ثْذاشت ٍ درهبى شْزستبى....
هْز ٍ اهضبء

