
 620صفحه 

 1400هاي اجرايي كشورسال آزمون استخدامي متمركز براي دستگاه نهميننام 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 روز تاريخ تولد:  -7
   تعدادفرزند:             متاهل     مجرد  وضعيت تاهل:  -8 13  

 استان و شهرستان محل تولد:                                                                            -9
  زرتشتي      مسيحي         كليمي       اسالم دين: ـ 10
 وضعيت نظام وظيفه: كارت پايان خدمت -11

  مدت خدمت نظام وظيفه (ماه):
  شرايط عمومي: 4مشمول تبصره بند                كارت معافيت دائم : 

  تاريخ پايان خدمت و يا تاريخ صدور كارت معافيت(روز، ماه، سال):
 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  -13-1

 درصد ايثارگران: 5سهميه  ـ2-13
   رزمنده با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه  - 3            فرزند آزاده كمتر از يكسال اسارت  -2     درصد 25فرزند جانباز زير -1

   شش ماه حضور داوطلبانه   حداقلهمسر رزمنده با سابقه  - 5                                     فرزند رزمنده با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه   -4 

    ـ  شاغل قراردادي تمام وقت يا پيماني هستم (به منظور اضافه شدن به حداكثر سن) :14
   :نام سازمان -1-14

 سال       ماه                                                        
      مدت سابقه :                                                                                                                  -2-14

 
 
 
 

      معلوليت: درصدي  3سهميه ـ  15
 اعصاب و روان    تكاملي رشد(اتيسم)    آسيب گفتار و زبان    جسمي حركتي    شنوايي    بينايي  نوع معلوليت:

 )بر اساس شدت معلوليتي كه سازمان بهزيستي تائيد خواهد كرد، خدمات و تسهيالت الزم به متقاضيان ارائه خواهد شد.(

 : حافظان قرآن

  باشم:مي 3ا تا  ـ مشمول حافظان قرآن درجه16

 مشخصات تحصيلي داوطلب: 

    دكتري تخصصي  دكتري  ليسانسفوق   ليسانس  كارداني   ديپلم ـ مقطع تحصيلي: 17

 ـ عنوان رشته تحصيلي: 18

 ـ  دانشگاه يا موسسه محل تحصيل: 19

 

 ـ معدل: 21 ـ تاريخ فراغت از تحصيل(روز، ماه، سال ): 20



 621صفحه 

 اطالعات تكميلي: 

 كد پستي ده رقمي:ـ  23                   كد و عنوان استان و شهرستان محل اقامت (جهت تعيين حوزه امتحاني) :  ـ22

 شماره تلفن ثابت:ـ 24

 ):Emailآدرس پست الكترونيكي (ـ 26

 شماره تلفن همراه:ـ 25                                            

  آدرس محل سكونت:ـ 27 

 :درخواست شغل

  انتخاب اصلي براي شركت در آزمون:      ـ عنوان شغل:                                 28

 :تقاضا مورد محل                                    :درخواست مورد شغل                                         : دستگاه نام

 :انتخاب دوم

هاي مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام از محل انتخاب اصلي داوطلبان و درخواست دستگاه استخدام هاي اعالم شده در شغل محلظرفيت(در صورت عدم تكميل 

 كننده مورد تقاضاي داوطلب، انتخاب دوم افراد در مرحله تكميل ظرفيت مالك عمل قرار خواهد گرفت)

 :تقاضا مورد محل

 شغل و دستگاه انتخاب اصلي باشد. بايستي ازتذكر: انتخاب دوم مي

 وضعيت بومي:

 استان:                          شهرستان:                             بومي شهرستاني شغل محل انتخابي اصلي بر اساس :  -29

 با شهرستان مورد تقاضا محل تولد داوطلب  شهرستانبودن  يكسان -1

                  سكونت در شهرستان مورد تقاضا با ارايه استشهاد محلي ممهور به مهر نيروي انتظامي (پاسگاه يا كالنتري محل)ساكن بودن و ده سال سابقه  -2

 استان:                             شهرستان :                              بومي شهرستان شغل محل انتخابي دوم بر اساس : -30 

 با شهرستان مورد تقاضا محل تولد داوطلب  شهرستانبودن  سانيك -1

      ساكن بودن و ده سال سابقه سكونت در شهرستان مورد تقاضا با ارايه استشهاد محلي ممهور به مهر نيروي انتظامي (پاسگاه يا كالنتري محل) -2

   

 


