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 1399سال   سازمان تامين اجتماعينام آزمون استخدامي تقاضانامه ثبت
 اطالعات فردي:

 :نام خانوادگي  -2 نام: -1

 مرد                      زن   جنسيت:    -4 نام پدر:-3

 :كد ملي -6 :شماره شناسنامه -5

 سال ماه روز        تاريخ تولد: -8 متاهل               مجرد    وضعيت تاهل:  -7

  13 

 مواردي كه به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد: -9

  ) شرايط اختصاصي آگهي بشرح ذيل مي باشم 1مشمول تبصره (

  خدمت سربازي :مدت  -1-9 

  : ) ماه 24حداكثر (پيراپزشكان  خدمات قانونيمدت انجام -2-9

 پزشكان :  خدمات قانونيمدت انجام -3-9

 مدت سابقه اشتغال در واحدهاي تابعه سازمان:  -4-9

 : حسب مفاد آگهي يا موسسات تابعه سازمانها مدت سابقه اشتغال در شركت  -5-9

 : مدت سابقه اشتغال در كارگزاري هاي رسمي سازمان -6-9

 : حسب  مفاد آگهي متعلق به سازمان مدت سابقه اشتغال در بيمارستان ها و ساير مراكز درماني  -7-9 

               :    به ميزان مدت حضور داوطلبانه در جبهه مدت حضور داوطلبانه در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل -8-9

   : به ميزان مدت بستري داوطلب در اثر مجروحيت در جبهه هاي نبرد حق عليه باطلمدت زمان بستري شدن و يا استراحت پزشكي رزمندگان  -9-9

 :به ميزان مدت اسارت و حضور در جبههمدت اسارت در مورد داوطلباني كه در طول جنگ تحميلي در اسارت دشمن بعثي و يا گروههاي ضد انقالب بوده اند  -10-9

 :  به شرح ذيل سال 5تا ميزان افراد خانواده شهداء ، آزادگان و جانبازان از كار افتاده كلي كه قادر به كار نمي باشند و مفقود االثرها  -11-9

   خواهر         برادر        مادر          پدر          همسر        فرزند 

 بشرح ذيل مي باشم: سن و معدل) معافيت(شرايط اختصاصي آگهي  )2(مشمول تبصره  -10

     فرزند آزاده از كار افتاده كلي                                             كارافتاده كلي از فرزند جانباز                                                   فرزند شهيد 

 سال ماه روز

   

 

 سال ماه روز

   

 سال ماه روز

   

 سال ماه روز

   

 سال ماه روز

   

 سال ماه روز

   

 سال ماه روز

   

 سال ماه روز

   

 سال ماه روز

   

 سال ماه روز
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 : آگهي استخداميو سهميه هاي قانوني ) قسمت امتيازات 1ايثارگران موضوع بند ( %25متقاضي استفاده از سهميه  -11

   و باالي يكسال فرزند آزاده با يك سال اسارت                 درصد و باالتر  25فرزند جانباز                  فرزند شهيد                 آزاده                 جانباز 

  خواهر/ برادر شهيد                  همسر آزاده با يك سال اسارت و باالي يكسال                  درصد و باالتر  25همسر جانباز                  همسر شهيد 

 ) قسمت امتيازات و سهميه هاي قانوني آگهي استخدامي:2ايثارگران موضوع بند ( %5متقاضي استفاده از سهميه  -12

 فرزند آزاده  كمتر از يكسال اسارت               درصد   25فرزند جانباز زير                       اه حضور داوطلبانه  رزمنده با سابقه حداقل شش م

 همسر رزمنده با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه                                   فرزند رزمنده با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه 

) قسمت امتيازات و سهميه هاي قانوني آگهي 3بند () قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران موضوع 21) ماده(2تبصره (متقاضي استفاده از -13

 استخدامي: 

  فرزند آزاده                   درصد و باالتر  25فرزند جانباز                  فرزند شهيد 

 شهرستان محل تولد:-15استان محل تولد:                                                                    -14 

 داوطلب چپ دست: هستم -17 زرتشتي  مسيحي  كليمي  اسالم  دين:-16

 تاريخ پايان خدمت:  كارت پايان خدمت وضعيت نظام وظيفه:-18

 سال ماه روز

   

          تاريخ صدور كارت معافيت:         كارت معافيت دائم-1-18

 

  

تاريخ صدور كارت  پزشكي كارت معافيت-2-18

          معافيت:        

 سال ماه روز

   

 سال ماه روز

   

 نمي باشم           ) مي باشم استخدامي آگهي قسمت امتيازات و سهميه هاي قانوني 4موضوع بند درصد بهزيستي ( 3ي استفاده از سهميه ضمتقا -19

  معلول جسمي حركتي             كم شنوا          ناشنوا            كم بينا           نابينا   :مي باشم  معلوليت داراي -1-19

 نياز به منشي ندارم      نياز به منشي دارم  با توجه به نوع معلوليت:  -2-19

 داوطلب:و شغل مورد تقاضاي مشخصات تحصيلي 

  دكتري تخصصي              دكتري                 ليسانسفوق             ليسانس             فوق ديپلم                             تحصيلي:مقطع  -20

                      :در عنوان شغلي مورد تقاضاعنوان رشته تحصيلي  -21

 صحيح اعشار سال ماه روز
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   معدل مدرك تحصيلي: -23    تاريخ فراغت از تحصيل: -22

 :مورد تقاضا عنوان شغلي -24

 مورد تقاضا: شهرستان -25-1استان مورد تقاضا:                                                                        -25

 

 اطالعات تكميلي:

: محل اقامت (جهت تعيين حوزه امتحاني) -26  
 استان محل سكوت:    -27

 :سكونتشهرستان محل  -1-27

 كد پستي ده رقمي: ادامه آدرس كامل پستي:

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

 ): Emailآدرس پست الكترونيكي ( -29

 

فرم تقاضا نامه را با مطالعه كامل و دقيق متن آگهي منتشره  استان ........................  اداره كل/مديريت درماناينجانب ..................................................داوطلب شركت در آزمون استخدامي 

آگهي با  "تذكرات") قسمت 5ات مهم آن تكميل نموده و علم و آگاهي دارم در صورتيكه متعاقباً خالف اظهاراتم اثبات شود، برابر بند (مورخ ............................. به ويژه تذكرات و توضيح

                                                  .اينجانب برخورد خواهد شد و بدينوسيله حق هرگونه اعتراض را از خود سلب مي نمايم

 


