
 339صفحه 

 1398هاي اجرایی کشورسال نام هفتمین آزمون استخدامی متمرکز براي دستگاهفرم 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

 استان و شهرستان محل تولد:                                                                            -9
  زرتشتی مسیحی کلیمی  اسالم دین: -ـ 10
 وضعیت نظام وظیفه: کارت پایان خدمت -11

 مدت خدمت نظام وظیفه (ماه ) : 
  کارت معافیت دائم : 

 تاریخ صدور کارت پایان خدمت ویا معافیت(روز، ماه، سال): 
 داوطلب چپ دست هستم  -12
 داوطلب متقاضی استفاده از سهمیه ایثارگران:  -13

   )نامی درج خواهد شد.تقاضانامه ثبتنوع ایثارگري شما با توجه به اطالعات موجود در سیستم سجایا بنیاد شهید و امور ایثارگران در ( درصد ایثارگران : 25ـ سهمیه 13ـ1
 درصد ایثارگران : 5سهمیه  ـ13ـ2
   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  -1
   همسر رزمنده با سابقه شش ماه حضور داوطلبانه   - 5                      فرزند رزمنده با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه   -4
 رزمنده کمتراز شش ماه حضور داوطلبانه درجبهه (به میزان مدت حضور)  -3-13

دي از قانون اصالح ـ  شاغل قراردادي تمام وقت یا پیمانی هستم (جهت بهره من14

    حداکثر سن) :

   داراي شناسه قراردادي از سامانه کارمندایران نیستم : -1-14

                                           داراي شناسه قراردادي از سامانه کارمندایران هستم:  -2-14

 : دستگاهعنوان 

 ماه                            سال                       

 :                                                                                                                         مدت سابقه

 

 

 

 

     معلول جسمی حرکتی             کم شنوا          ناشنوا       کم بینا       نابینا نوع معلولیت :       معلولیت: درصدي  3سهمیه ـ  15

 نیاز به منشی ندارم      نیاز به منشی دارم : 15ـ با توجه به نوع معلولیت در بند 15ـ1

  باشم.می 5تا  1ـ مشمول حافظان قرآن درجه 16

 : (مطابق با مندرجات آگهی استخدام)  مشخصات تحصیلی داوطلب
        4حوزوي سطح    3حوزوي سطح   2حوزوي سطح     دکتري تخصصی   دکتري  لیسانسفوق    لیسانس   اردانیک دیپلم   ـ آخرین مقطع تحصیلی: 17
 ـ عنوان رشته تحصیلی: 18
  ـ  دانشگاه یا موسسه محل تحصیل: 19

 ـ معدل آخرین مدرك تحصیلی: 21 ـ تاریخ فراغت از تحصیل(روز، ماه، سال ): 20
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 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

 ـ عنوان شغل:                                        28

 : تقاضا مورد محل                      : درخواست مورد شغل                     : دستگاه نام

 
 




