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 هاي اجرايي كشور نام آزمون استخدامي متمركز براي دستگاه تقاضانامه ثبت
  1394ماه سال  بهمندر 

 :اطالعات فردي

 ):فاميلي(نام خانوادگي  -2 :نام -1

 :كدملي -4 :نام پدر-3

 :شماره شناسنامه - 6مرد                      زن   :   جنسيت -5

 سال ماه روز :تاريخ تولد -7

  13 
                  متاهل               مجرد    :وضعيت تاهل -8

 :مواردي كه به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد -1-7

   ) معاف از شرايط حداكثر سني(درصد باالتر 25فرزند جانباز باالتر  - 3) معاف از شرايط حداكثر سني(درصد و باالتر  25همسر جانباز -  2) معاف از شرايط حداكثر سني(جانباز : جانبازان -1

   )  معاف از شرايط حداكثر سني(ي يكسال اسارت فرزند آزاده باال- 6)  معاف از شرايط حداكثر سني(همسر آزاده باالي يكسال اسارت - 5)  معاف از شرايط حداكثر سني(آزاده : آزادگان -4

  ) ميزان مدت حضور(رزمنده گان با سابقه كمتر از شش ماه حضور داوطلبانه -  8) معاف از شرايط حداكثر سني(رزمندگان  رزمنده با حداقل سابقه شش ماه حضور داوطلبانه  -7

 ت جبهه به ماه مد

 :شهرستان محل تولد-10                                                       :            استان محل تولد -9

  زرتشتي  مسيحي  كليمي  اسالم  :دين-11

تاريخ پايان   كارت پايان خدمت :وضعيت نظام وظيفه-12

 :خدمت

 سال ماه روز

 سال ماه روز :        تاريخ صدور كارت معافيت كارت معافيت دائم    

   

 هستم : داوطلب چپ دست-13

 : داوطلب متقاضي استفاده از سهميه ايثارگران-14

   ) معاف از شرايط حداكثر سني(رزمنده با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه -      3فرزند آزاده كمتر از يكسال اسارت -    2درصد 25فرزند جانباز زير   -1

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

 سال ماهمدت سابقه  :خدمت :شماره شناسه قراردادي عنوان سازمان                      :شاغل قراردادي در-15

  

      معلول جسمي حركتي             كم شنوا          ناشنوا            كم بينا           نابينا   :معلوليتنوع  -16

 نياز به منشي ندارم      نياز به منشي دارم  :17با توجه به نوع معلوليت در بند  -17

 :مشخصات تحصيلي داوطلب

 :عنوان رشته تحصيلي  -           19دكتري تخصصي  دكتري  فوق ليسانس   ليسانس  كارداني :آخرين مدرك تحصيلي -18

 : موسسه اخذ مدرك تحصيلي -21 :گرايش -20

 سال ماه روز :تاريخ فراغت از تحصيل -22

   

 صحيح اعشار :معدل آخرين مدرك تحصيلي -23

  

 درخواست شغل

 :عنوان خوشه شغلي -24

 : انتخابيكد شغل محل  -25

 :تقاضا مورد محل :درخواست مورد شغل :دستگاه نام
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 .)نام در نظر گرفته مي شود دفترچه راهنماي ثبت 4صفحه  احتساب داوطلب بومي صرفاً  بر اساس توضيحات(  :   داوطلب بومي-26

    بومي        غير بومي 

 : بومي استان

 . بامحل موردتقاضايكي بودن استان محل تولدداوطلب ياهمسروي 

 محل استانبا) بازنشسته يا و شاغل از اعم( مسلح نيروهاي يا و دولت پيماني و رسمي كارمندان فرزندان و همسريكسان بودن محل تقاضاي 

  .آنان بازنشستگي يا فعلي خدمت

 استان در متناوب يا متوالي صورت به داوطلب) هدانشگا يا و دبيرستان راهنمايي، ابتدايي،( يتحصيل سنوات از سال )4(ر چها حداقلطي شدن 

  .تقاضا مورد محل

 .  تقاضا مورد محل ستانا در براي داوطلب  بيمه حق پرداخت سابقه سال) 4( چهار حداقل داشتن

 . تقاضا مورد محل ستانا در همسر داوطلب يا و مادر پدر، براي بيمه حق پرداخت سابقه سال ) 4( چهار حداقلداشتن 

 : بومي شهرستان

  .تقاضا مورد محل شهرستان با وي همسر يا داوطلب تولد محل شهرستانيكي بودن 

 شهرستان با) بازنشسته يا و شاغل از اعم( مسلح نيروهاي يا و دولت پيماني و رسمي كارمندان فرزندان و همسريكسان بودن محل تقاضاي 

 . آنان بازنشستگي يا فعلي خدمت محل

 در متناوب يا متوالي صورت به داوطلب)هدانشگا يا و دبيرستان راهنمايي، ابتدايي،(يتحصيل سنوات از سال) 4( چهار حداقلطي شدن 

 . تقاضا مورد محل شهرستان

 .  تقاضا مورد محل شهرستان در براي داوطلب بيمه حق پرداخت سابقه سال ) 4( چهار حداقلداشتن 

 .  تقاضا مورد محل شهرستان در همسر داوطلب يا و مادر پدر،براي  بيمه حق پرداخت سابقه سال ) 4( چهار حداقلداشتن 

امتيازات بومي و كاركنان قراردادي در استخراج فهرست اسامي چندبرابر براي داوطلباني اعمال خواهد گرديد كه حدنصاب  :تذكر 

 .الزم را كسب كرده باشند
 

 انتخاب هاي دوم تا چهارم

 :محل مورد تقاضا :شغل مورد درخواست  :دستگاهنام -2

 :محل مورد تقاضا :شغل مورد درخواست :نام دستگاه-3

 :محل مورد تقاضا :شغل مورد درخواست :نام دستگاه-4

 :اطالعات تكميلي

):جهت تعيين حوزه امتحاني(كد و عنوان استان محل اقامت  -27    :كد و عنوان شهرستان محل اقامت   

 :كد پستي ده رقمي :ادامه آدرس كامل پستي

  :شماره تلفن همراه :كد شهرستان  :شماره تلفن ثابت -28

 ): Email(آدرس پست الكترونيكي  -29

 


