
 ***توسعه صنایع تابان انرژي پاسارگادشركت استخدام تقاضاي فرم  ***

  *ویژه پروژه هاي نیروگاهی و صنایع نفت و گاز جزیره قشم  *
 

 ام :ن

محل الصاق 

 عكس

 نام خانوادگي :

 نام پدر :

 كد ملي :

 …………/……………/…………تاريخ تولد :  شماره شناسنامه :

 ⃝متأهل       ⃝وضعیت تأهل :    مجرد  محل تولد :

 مذهب : دين : 

 علل معافیت :                                 ⃝معافیت دائم     ⃝وضعیت نظام وظیفه : پايان خدمت 

 ماه …..………………مدت انجام خدمت وظیفه :  …………/……………/…………  تاريخ كارت پايان خدمت يا معافیت دائم:

   ⃝ دكترا  ⃝كارشناسي ارشد      ⃝كارشناسي       ⃝ كارداني   ⃝مقطع تحصیلي :   ديپلم  

                 ⃝ريیس تعمیرات     ⃝ HSEكارشناس     ⃝افسر ايمني     ⃝تکنسین  تعمیرات     ⃝  رشته شغلي منتخب: تکنسین بهره برداری

 ⃝سرشیفت بهره برداری    ⃝كارشناس تعمیرات     ⃝     ريیس بهره برداری                             

 .......................................................................................................................نام دانشگاه :   ...............................................................................................................................................................................................گرايش تحصیلي : 

 ...………/    ...................      :معدل كل    …………/……………/…………تاريخ اخذ مدرك تحصیلي : 

 سال    ........ ..........................مدت سکونت :                      .………………………………………..………………………………………بومي شهر : 

 ……………………………..………………………………………………………………………………شهرستان:  .………………………………………..…………………………………………………………………     : استان

           …………………………………….……..………:  طبقة / واحد  ………………………………… : پالك ………………………………..………………………………………………………………  : كوچه /خیابان

 …..…….…………………………: نشهرستاكد شهر        …………………: ه تلفن شمار............................                    ................ …………………..………………………................…:  كد پستي ده رقمي

 :Email  ……………….…………………………………………………………………………………………………  ………………..……………………………………………………………………… شماره تلفن همراه:

 جزيره قشممحل خدمت: 

 سال   ................. ماه . …..…………: بیمه  سوابق سال                             ........................ماه    …..…………: كار فني و تخصصي  سوابق

 شرح سابقه كار مفید و مرتبط : ارسال رزومه فني و تخصصي كاری با سوابق بیمه در پیوست اين فرم الزامي مي باشد. 
  

آزمون شركت توسعه صنايع تابان انرژی پاسارگاد ويژه پروژه های نیروگاهي     داوطلب شركت در   ……………………………………………………………اينجانب  

نام را تکمیل آگهي منتشره را با دقت و به طور كامل مطالعه و سپس فرم ثبت  مي دارد كلیه مطالب  ، بدينوسیله اعالم  و صنايع نفت و گاز  

بدينوسیله ثابت شود، ادامة مراحل و يا ادامة اشتغال منتفي خواهد شد و  و آگاهي دارم در صورتیکه متعاقباً خالف اظهاراتم ام و علمنموده

 نمايم.حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب مي

 شد.يادآوری : ارايه تصاوير مدارك خواسته شده بويژه سوابق بیمه، همراه ساير مدارك ارسالي، الزامي مي با**  
 امضای متقاضي                                                                                                                

                                                                                                                                                            
 ........./............../ ................تاريخ :                                                                                                                                                               

  


