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   1401سال  آزمون استخدامي شرکت هاي تابعه وزارت نفت نامنامه ثبتفرم پيش نويس تقاضا

 اطالعات فردي

 نام: -2نام خانوادگي:                                                                      -1

 :يکدمل -4  نام پدر:                                                                            -3

                         :شناسنامه شماره -                                         6 مرد           :      زنتیجنس -5
 

تولد:    خیتار -7          
 

 شهرستان             استان          استان و شهرستان محل تولد:     -8

        مطلقه/متارکه      متاهل    تاهل:   مجرد  تیوضع -9

 شهرستان             استان     محل تولد فرزندان )فرزند اول تا فرزند پنجم(:                        تعداد فرزند:  

 : فهینظام وظ تیوضع -10

     مشمولینی که در حال گذراندن دوره خدمت ضرورت از طریق طرح پروژه ملی تحت نظر بنیاد ملی نخبگان می باشند          کارت معافیت دائم        کارت پایان خدمت 

 مدت خدمت نظام وظیفه )ماه(: 

 )روز، ماه، سال(:                 صدور کارت معافیت خیپایان خدمت و یا تار تاریخ

  زرتشتي        يحمسی         يمکلی      : اسالم نید -11

 داوطلب چپ دست هستم  -12

 اطالعات سهميه ايثارگران

  داوطلب متقاضي استفاده از سهمیه ایثارگران:ـ 13

 :درصد ایثارگران 25سهمیه  -1-13
  پدر و مادر، خواهر و برادر شهید  -    6همسر شهید  –     5درصد و باالتر  25فرزند جانباز  -   4فرزند شهید  -     3 آزادگان -    2 جانبازان-1
   اسارت  و باالتر از یکسال آزاده یکسالهمسر  -         9اسارت  و باالتر از یکسال فرزند آزاده یکسال -   8درصد و باالتر  25همسر جانباز  -7 

 
 درصد ایثارگران: 5سهمیه  -2-13

   بقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه  رزمنده با سا -      3فرزند آزاده کمتر از یکسال اسارت  -    2 درصد 25فرزند جانباز زیر -1
   شش ماه حضور داوطلبانه   حداقلهمسر رزمنده با سابقه  -        5فرزند رزمنده با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه   -4

 

 اطالعات معلوليت

                       درصد معلولیت: 3سهمیه ـ 14

معلولين   اختالل گفتاري خفيف   کاهش شنوايي خفيف   کم بينايي و کم شنوايي    کاهش شنوايي يک طرفه    ديد تک چشمي  نوع معلولیت:

    اني و دست غيرغالب معلولين حرکتي اندام هاي تحت   معلولين حرکتي   معلولين حرکتي اندام هاي تحتاني    حرکتي به جز دست غالب 

        

 اطالعات تحصيلي

        لیسانسفوق       لیسانسـ مقطع تحصیلي:  15

    ـ عنوان رشته تحصیلي: 16

 موسسه محل تحصیل: ایـ  دانشگاه 17

                    ـ تاریخ فراغت از تحصیل)روز، ماه، سال (:                               18

 معدل:ـ 19

 سال ماه روز

  13 
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 اطالعات تکميلي

       شهرستان               استان       ـ کد و عنوان استان و شهرستان محل اقامت )جهت تعیین حوزه امتحاني( :20

 :                                                             يده رقم يـ  کد پست21

                                     :همراهـ شماره تلفن 23                                               :ثابتـ شماره تلفن 22

 (:Emailپست الكترونیكي ) نشانيـ 24

 نشاني:            استان              شهرستان: محل سكونت نشانيـ 25

 اطالعات آزمون

 :کد و عنوان رشته امتحاني -26

 کد و عنوان رشته محل انتخابي: ـ 1-26

 اطالعات بومي

                 نیستم     بومي رشته محل انتخابي: هستم  ـ 27

             بومي: کد و عنوان شهرستان                          بومي: تاناسکد و عنوان  

 حالت بومي: 

 با استان یا شهرستان مورد تقاضا محل تولد داوطلب  شهرستانبودن استان یا  یکسان -1

                            شهرستان مورد تقاضا با ارایه استشهاد محلی ممهور به مهر نیروی انتظامی )پاسگاه یا کالنتری محل( استان یا ساکن بودن و ده سال سابقه سکونت در -2

و متقاضیان ساير استان ها حق انتخاب رشته  بايد حتما بومي استان هرمزگان باشندبه استان هرمزگان  انتخاب رشته محل مربوط)داوطلبان در صورت 

 .(محل های استان هرمزگان را ندارند
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