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        سال........ ماه ......... روز : ........ مدت حضور درجبهه    ماه حضور داوطلبانه در جبهه 6حداقلبا سابقه فرزند یا همسر رزمنده رزمنده،  -8

 درصد 25جانباز زیر فرزند  -9

  فرزند آزاده با زیر یکسال سابقه اسارت -10

 ...............................محل خدمتشهر ............ماه  ...............سال : سابقه خدمت ......................................................... کارمند قراردادي دستگاه : سایر موارد  -14

 دکتري  فوق لیسانس  لیسانس  فوق دیپلم   :یلی آخرین مدرك تحص -15

 

 :معدل :                              گرایش تحصیلی  :رشته تحصیلی  -16

 :استان محل تحصیل  : دانشگاه محل تحصیل  -17

 13:          /           /        تاریخ اخذ آخرین مدرك تحصیلی  -18

 : ........مورد تقاضارشته شغلی کد  -20                           ) : ...................................... فقط یک شغل(شغل مورد درخواست   -19

                    ): .............................................فقط یک محل(محل جغرافیایی مورد تقاضا  -21

 ..........................................: مورد تقاضا نام دستگاه -22

...................................... خیابان ...........................................................شهرستان ...................................................................استان : محل سکونت : نشانی کامل  -22

 ..................................................کد پستی .............................................. پالك ............................................. کوچه 

 ...............................................شماره تلفن همراه ..................................................... کد شهر ....................................................................................شماره تلفن ثابت 

 :شماره تلفن براي تماس ضروري  -23

متن آگهی مربوطه را با دقت ............................................... ی شرکت در آزمون استخدام پیمانی متقاض........................................................................... اینجانب 

درصورت اثبات خالف . و به طور کامل مطالعه و سپس تقاضاي فوق را تکمیل نموده ام و مسئولیت صحت کلیه مندرجات آن را به عهده می گیرم 

 .نمایم  یتخدام در آن سازمان از خود سلب مهر گونه حقی را براي اس) قبل و بعد از اشتغال(زمانی  اظهارات اینجانب در هر مقطع

 : تاریخ تنظیم فرم  -23

 امضاء و اثر انگشت متقاضی                                                                                                                  

 

 


