
   
 برگ درخواست شغل شبكه بهداشت و درمان شهرستان تنگستان  

      

 دراين قسمت چيزي ننويسيد  

   

 نام خانوادگي :    -١ نام :    -٢

مرد -١جنس     :  -٤


زن   -٢              


 نام پدر:    -٣   

 بخش :  محل تولد : استان :       شهرستان :              -٦
   محل سكونت فعلي:       شهرستان :             بخش :- ٧

 تاريخ تولد :       روز                   ماه                سال    -٥

محل  -١٠
 صدورشناسنامه:  

   

 شماره شناسنامه :   -٨ شماره ملي:    -٩

وضعيت تأهل:      متأهل  -١٢


مجرد           


سرپرست خانوارزن      


 دين :                            مذهب      :    -١١   

داراي كارت پايان خدمت      -١وضعيت نظام وظيفه       :  -١٣


داراي معافيت قانوني دائم  -٢            


  
  

 وضعيت ايثارگري :   -١٤
 .................. درصد    درصد جانبازي                      جانباز         -١
 ماه حضور داوطلبانه درجبهه)      مدت حضور درجبهه :     روز         ماه          سال    ٦(براي حداقل     رزمنده       -٢
 مدت اسارت :       روز          ماه       سال      آزاده        -٣

فرزند وهمسر شهداء:      فرزند     -۴


همسر         


          

وباالتر:           فرزند    %٢٥فرزند وهمسر جانبازان  -۵


همسر         


      

فرزند وهمسر آزادگان باالي يكسال اسارت:    فرزند     -۶


همسر         


     

فرزند وهمسر رزمنده داراي سابقه حداقل شش ماه حضورداوطلبانه درجبهه:      فرزند     -٧


همسر         


      

وآزادگان زير يكسال اسارت :      فرزند جانباز    %٢٥فرزند جانبازان زير -٨


فرزندآزاده         


    

خواهروبرادر شهدا: خواهر     -٩


برادر         


     
 سال                        سابقه كار: روز                  ماه-١١                               فرزند پرسنل شاغل،بازنشسته يا متوفي -١٠

فرزند و همسر شهداء  -١سهميه ها:  -١٢


 %٢٥فرزند و همسر جانباز باالي  -٢  


 %٢٥فرزند و همسر جانباز زير   -٣  


فرزند رزمنده داراي -٤   

سابقه حداقل شش ماه حضورداوطلبانه درجبهه


    

آخرين مدرك تحصيلي: ديپلم  -١٣


ليسانس      


ليسانسفوق   
  

 رشته تحصيلي :    -١٤ معدل:  
 استان محل تحصيل                   :     -١٥
 شغل مورد درخواست                            :    -١٦
 ............................................خيابان............................ .......................   نشاني كامل : محل سكونت :استان ......................................شهرستان -١٧

ه تلفن كوچه ................................پالك ...............................كدپستي........................... ..............شمار
 ..................................................   ثابت..............

 كد شهر ...............................شماره تلفن همراه.....................................   
 شماره تلفن براي تماس ضروري :   -١٨

متن اطالعيه  مربوطه را با دقت وبه طور كامـل شبكه بهداشت و درمان شهرستان تنگستان  مصاحبه  اينجانب .............................................. متقاضي شركت  در

نب در هرمقطع زماني مطالعـه وسـپس تقاضـاي فـوق را تكميل نموده ام ومسئوليت صحت كليه مندرجات آن را به عهده مي گيرم .درصورت اثبات خالف اظهارات اينجا

 حقي را بـراي جذب درآن شركت از خود سلب مي نمايم.    (قبل و بعد از اشتغال ) هر گونه

   
 امضاء و اثرانگشت متقاضي                                       تاريخ تنظيم فرم                                                                                                            :  -١٩

  
  

محل الصاق  
 عكس


