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 شرکتی ینيرو جذب فراخوان

 کاشان پزشکی علوم دانشگاه تابعه های واحد برای                                                    

 از محت و شت ش  خوویتی طت ر رت امداد از ط یت    دامد نظت  دمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتیی دممتانی شاشتا     

معاونت  محیت م سوهتعد متدی ی  و م تاب    22/6/99د متومخ /4493/209شمامه و   09/01/1395د مومخ/7816/209شمامه  هایمجوز

نیت و نسب  بتد جت   ب گزامی آزمو   از ط ی ،  دانشگاه مومد نیازجه  سامین نی وی  ،  بهداش ،دمما  وآموزش پزشکیوزامت 

بت ای دم مهلت  مرت م ل ا داوطلبا  واجد ش ایط می سوان د با معای  مفاد این آگهتی  نماید. اردام  بد یومت ش شیی ذی  دم مشاغ 

  ثب  نام اردام نمای د.

   :مورد نياز مشاغلدول . ج1
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 101 حسابدار )مرد( 1
 واحد های تابعه

8    دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی و یا کارشناسی

 ارشد در رشته حسابداری
 دارد

   2 102 )زن(حسابدار 2

 103 کارشنا س حقوقی 3

 واحد تابعه دانشگاه

2   
ی یا کارشناسی دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناس

 حقوق  یا حقوق قضایی  ارشد
 دارد

   5 104 نگهبان 4

دیپلم و کاردانی یا کارشناس دارا بودن مدرک تحصیلی 

ورشته های  غیر بهداشتی و درمانیدر رشته های 

طبق توضیحات  غیر مرتبط با مشاغل دانشگاه

 *مندرج در ذیل جدول

 دارد

 105 کارشناس امور  ورزش 5
معاونت دانشجویی و 

 فرهنگی
1   

یا کارشناسی  یدارا بودن مدرک تحصیلی کارشناس

 ارشد تربیت بدنی
 دارد

 

مانند رشته  پيش بينی شده است)که در شرایط احراز مشاغل فعلی دانشگاه  ی استرشته های دانشگاه با مشاغل تحصيلی مرتبط رشته های *

  219داخلی55443022. در صورت وجود هرگونه ابهام تماس با شماره (...و   ، رشته های فنی و عمرانی یتمدیر ، های تحصيلی حسابداری ،حقوق

    : عمومی شرایط.  2
 

 جمهومی اهالمی ای ا  اهاهی دمرانو  مو ح ششوم مهمی ادیا  از یکی یا اهالم مبین دین بد سدین (1-2

 ای ا  سابعی  داشین ( 2-2

 (ب ادما  ویژه( خدم  از دائم معافی  یا عمومی وظیفد خدم  پایا  شامت داشین ( 3-2

 موانگ دا  و مخدم ومواد دخانیات بد اعییاد عدم ( 4-2

 موث  جزایی محکومی  هابرد عدم ( 5-2

  رانونی م اج  آمای موجب بد دولیی دهیگاههای دم اشیغال م   نداشین( 6-2

 . باشند خدمت و بازخرید بازنشسته یا و دولتی دستگاههای سایر پیمانی و ثابت رسمی، مستخدم نباید داوطلبان ( 7-2

 ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون به التزام( 8-2
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 مصوب دستورالعمل اساس بر مورد تقاضا شغل در وظیفه انجام برای وتوانایی وروانی جسمانی کامل سالمت داشتن ( 9-2

    .موسسه امناء هیأت سوی از

   : اختصاصی شرایط . 3
 

سدال تمدام بدرای مددر  کداردانی و  35مددر  دیدملو و  دارندگان برای تمام سال30 حداکثر و 20 حداقل سن داشتن(  1-3

 .  آزمون برگزاری تاریخ تا سال تمام برای مدر  کارشناسی ارشد و باالتر ، 40کارشناسی و 
تبصره : موارد ذیل به شرط ارائه تایيدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهدد 

 : شد

انبازان بیست و پدن  درددد و بداالتر، فرزنددان و همسدر ججانبازان ،آزادگان ،فرزندان و همسر شهداء فرزندان و همسر الف( 

  باال سابقه اسارت دارند و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه به  آزادگان که حداقل یک سال 

زمان بسی  مستضعفین یا سماه پاسدداران انقدالب اسدالمی یدا معاوندت توسدعه ز معاونت نیروی انسانی سااارندگان گواهی د) 

مدیریت و منابع جهاد کشاورزی و یا ستاد مشتر  نیروی مسلح) درخصوص کارکندان پدایور نیدروی مسدلح و نیدروی وظیفده 

 شرط حداکثر سن معاف می باشد.از

  سال 5میزان افراد خانواده شهداء) شامل پدر ،مادر،خواهر ،برادر( تا ( ب 

 سابقه حضور داوطلبانه در جبهه به میزان مدت حضور در جبهه ماه 6رزمندگان دارای کمتر از  پ(

  انجام شده  ( مدت خدمت سربازی ج

داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف را به استناد قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان ومتعهدین خددمت قدانون  ( د

 مذکور انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق 

می بایسدت دارای معافیدت یدا گدواهی پایدان شته های دارای طرح اجباری ردر مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان ( 2-3

   انجام طرح خدمت مربوطه  باشند.

بده  ( داوطلبانی که تحت پوشش شرکتهای طرف قرارداد دانشگاه در قالب خرید خدمت اشتغال داشته اند خدمت حدداکثر3-3

   سال 5 میزان

 عالوه بر شرایط احراز جدول مشاغل، احراز شرایط اختصادی ذیل نیز الزامی است:نگهبان ( در خصوص عنوان شغل 3-4

   27 –5/18( بین BMIبودن تناسب جسمانی) دارا -ب                            سانتی متر    175داشتن قد حداقل  –الف 

 سال مبنی بر اشتغال به عنوان  نگهبان 10تعهد نامه رسمی )محضری( به مدت  سمردن -د                           موفقیت در آزمون آمادگی جسمانی -ج

  ) کارت معافیت پزشکی مورد قبول نمی باشد(کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی  داشتن -ه

 : قانونی های سهميه و امتيازات

 در آزمون شرکت طریق از 5% و 25% از اعو ایثارگری مشمولین بکارگیری جذب فرایند  :ایثارگران استخدام سهمیه ) الف

  .پذیرد می ایثارگران انجام امور و شهید بنیاد هماهنگی با و ضوابط اساس بر استخدامی اولویت رعایت با مصاحبه و کتبی

پن   و بیست جانبازان فرزندان و همسر شهدا، فرزندان و همسر آزادگان، جانبازان، :شامل  % 25 سهميه ایثارگران

 سابقه با رزمندگان , شهید برادر و خواهر و اسارت یکسال باالی و سال یک دارای آزادگان فرزندان و همسر باالتر، و دردد

 باشند فرزندان آنان می و همسر و ها جبهه در داوطلبانه حضور ماه شش حداقل
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 و  ) %25 ( دردد پن  و بیست زیر جانبازان فرزندانسران وهم:  شامل  %5 به ميزان  سهميه ایثارگران

  .باشد می اسارت یکسال از کمتر آزادگان فرزندان

ارائه  با شغل مورد تقاضا به مربوط وظایف انجام توانایی دورت در عادی معلولین جذب: معلولين سهميهب( 

معلوالن  از حمایت جامع قانون3 % از آزمونو کسب حدنصاب نمره  زمون آ در شرکت طریق از ، بهزیستی اداره از معرفینامه

 .شد خواهند برخوردار

 نمدرات مکتسدبه در بده ترتیدبداوطلبدان  سددایر  پد  از اعمدال سدهمیه هددای فدوق بده باقیماندده مجدوز مربوطدده   )ج

بددومی اسددتان و سددهمیه  ،بددومی شهرسددتان بددا اولویددت جددذب بدده ترتیددب ، در شددرایط مسدداوی ویافتدده اختصدداص  آزمددون

  .خواهد بودشرایط ذیل  بر اساسغیر بومی 

متقاضددیانی کدده در طددرح ملددی مقابلدده بددا ، متبددو  مقددام وزارت 29/12/98مددور   849/100بدده اسددتناد بخشددنامه  ضددمنا  

واحدد حراسددت امتیداز براسداس گدواهی  5بده میددزان ویدروس کروندا بصدورت داوطلدب بدا دانشددگاه همکداری داشدته اندد 

   به نمره آزمون کتبی اضافه خواهد شد. دانشگاه

 :شهرستان بومی *
 باشد یکسان جذب برای تقاضا مورد محل شهرستان با وی همسر یا داوطلب تولد محل شهرستان 1- 

 محل که شهرستان )بازنشسته یا و شاغل از اعو( مسلح نیروهای یا و دولت پیمانی و رسمی کارمندان فرزندان و همسر -2

 باشد. جذب یکسان برای تقاضا مورد محل شهرستان با داوطلب والدین بازنشستگی یا فعلی خدمت

 شهرستان در یا متناوب متوالی دورت به را )دبیرستان راهنمایی، ابتدایی،( تحصیلی سنوات از سال چهار حداقل داوطلب 3-

 باشد کرده طی جذب برای تقاضا مورد محل

 داشته باشد. جذب برای تقاضا مورد محل شهرستان در بیمه حق پرداخت سابقه چهارسال حداقل داوطلب -4

 جذب برای مورد تقاضا محل شهرستان در بیمه حق پرداخت سابقه سال چهار حداقل داوطلب همسر یا و مادر پدر، -5

  باشند. داشته

 :استان بومی* 

 . باشد یکسان جذب برای تقاضا مورد محل استان با وی همسر یا داوطلب تولد محل استان 1- 

 محل استان که )بازنشسته یا و شاغل از اعو( مسلح نیروهای یا و دولت پیمانی و رسمی کارمندان فرزندان و همسر  -2

 . باشد جذب یکی برای تقاضا مورد محل استان با داوطلب والدین بازنشستگی یا فعلی خدمت

 استان در متناوب متوالی یا دورت به را )دبیرستان راهنمایی، ابتدایی،( تحصیلی سنوات از چهارسال حداقل داوطلب  -3

 . باشد کرده طی جذب برای تقاضا مورد محل

 . داشته باشد جذب برای تقاضا مورد محل استان در بیمه حق پرداخت سابقه سال چهار حداقل داوطلب  -4

 داشته جذب برای موردتقاضا محل استان در بیمه حق پرداخت سابقه سال چهار حداقل داوطلب همسر یا و مادر پدر،  -5

 . باشند

   .. می باشد نام ثبت زمان در کشوری تقسیمات بودن، بومی تعیین برای شهرستان و استان تذکر: مبنای
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 : نياز مورد ومدارک نام ثبت نحوه .4
 

بده  ددورت الکترونیکدی ازطریدق  14/10/99متومخ  شت بد یکسا  پایتا  موز   10/10/99موز چهامش بد  مومخ ثبت نام داوطلبان از 

 شرح ذیل انجام می گیرد:سایت اینترنتی دانشگاه به 

  emp.kaums.ac.ir    :* ورود به پایگاه اینترنتی به آدرس

 بانکیاز طریق درگاه آزمو   حق شرکت درریال  هزار(چهاردد ) 000004مبلغ هزینه شرکت در آزمون به  پرداخت*     

 هاماند ثب  نام 

 پس از پرداخت هزینه مذکور برای داوطلبان نمایش داده خواهد شد.به ذکر است نام کاربری و رمز عبور برای ثبت نام الزم 

 ددرف  تدا پایدان  )پ  از تأیید نهایی اطالعدات  اخذ کد رهگیری وثبت نام مراحل  تکمیل ورود به قسمت ثبت نام و

 نخواهد بود( امکانمذیر ویرایش گونهبه هیچ مهلت ثبت نام قابل ویرایش بوده و پ  از آن 

 بارگذاری شود/ و که بایستی متناسب با توضیحات ذیل اسکن 3×4عک   بارگذاری   .    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    به ثبت نام ناقص و یا ارسال مدارک ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هيچ وجه مسترد نميشود. تذکر:

 

 دارک مورد نياز پس از قبولی درمرحله اول آزمون م . 5

را ظدرف مددت تعیدین  موردنیداز ذیدل درمرحله اول آزمون موظف هستند پ  از اعالم نتای  ، مددار  پذیرفته شدهداوطلبان 

 ارائه ورسید دریافت نمایند. در اطالعیه ها تعیین شدهرا در محل شده از سوی دانشگاه به همراه ادل مدار  

 چاپ فرم ثبت نام اولیه و امضاءشده توسط داوطلب -

)دردورت احراز هویت داوطلب از طریدق سدامانه ثبدت احدوال تمام دفحات شناسنامه  و کارت ملی ادل به همراه تصویر -

 نیاز به تحویل آنها نخواهد بود( 

  ادل به همراه تصویرآخرین مدر  تحصیلی -

 )ویژه برادران(تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائو ادل به همراه  -

دردورت اشتغال به طرح ارائده گدواهی )تصویر پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت ازآن ادل به همراه  -

  (با اعالم تاریخ پایان طرح الزامی است

 تصویر مدار  دال بر بومی بودن ادل به همراه  –

 ذیربط  معلولین عادی حسب مورد از مراجعیا  تصویر مدار  دال بر ایثارگریادل به همراه  -

 داوطلب: تصویر فایل تهیه نحوه

  . ذخیره شده باشد jpg و بافرمت dpi 200 و با درجه وضوح Grayscale ه دورتب -1

 . کیلو بایت باشد 70حجو فایل ارسالی باید کمتر از -2

  . عکسی که تصویر از آن تهیه می شود الزم است تمام ر  بوده و در سالجاری تهیه شده باشد-3

 پیکسل باشد. 300*400 وحداکثر 300*200ابعاد تصویرارسالی بایدحداقل  -4

  . تهیه شده و فاقد هرگونه حاشیه زائد باشد تصویر باید در جهت دحیح و بدون چرخش -5

 

emp.kaums.ac.ir
emp.kaums.ac.ir
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  تصویر سایرمدار  طبق مفاد آگهی حسب ضرورت ادل به همراه  -

از  و کدارت وضدعیت نظدام وظیفده گواهی انجام خدمات قانون پزشکان وپیراپزشکان یدا معافیدت،مدر  تحصیلی  تبصره :  

 مراجع ذیربط استعالم خواهد شد وتطبیق اولیه انجام شده در بند فوق مال  قطعی برادالت مدار  نخواهد بود.

  :آزمون مواد و زمان .6
 پومسالاز ط ی   پس از اسمام مهل  ثب  نام و مواحبد آزمو  ب گزامی زما  و آزمو  جلسد بد ومود شامت دمیاف  سامیخ

 .خواهد شد مهانی اطالع دانشگاه

 دمید(30و مواحبد ) دمید ( 70) شیبینم ات نهایی داوطلبا  از مجموع نم ات آزمو  شیبی دم یومت ب گزامی آزمو    

 آزمو  شام : محاهبد خواهد شد و مواد

مردماسی میاضی و آمام  -4 معامر اهالمی -3زبا  انگلیسی )عمومی(  -2زبا  وادبیات فامهی  -1آزمو  سوانم دیهای عمومی: 

با  بد یومت چهامگزی د ای مبانی رانونی و فن آومی اطالعات -7اطالعات هیاهی و اجیماعی  -6دیهای ذه ی  هوش و سوانم -5

 () یک نم ه م فی بد ازای ه  هد پاهخ غلط محاهبد خواهد شد 1ض یب 

خواهد   2ض یب با  ایبد یومت چهام گزی د سراضا مومد  مشید شغلی  م سبط بااز دموس  :ب ای های  مشید ها سخووی آزمو   و

   ( خواهد شدیک نم ه م فی بد ازای ه  هد پاهخ غلط محاهبد ) بود 

دمید میانگین امییازات ) مجموع نم ه عمومی و سخووی آزمو  شیبی ( هد  50حدار   بد میزا سبو ه : حدنوا  نم ه آزمو  

   .شد خواهد سعییننف  دامای با الس ین امییاز آزمو  دم ه شغ  

در صورت فراهم بودن شرایط و با تایید کمیته آزمون دانشگاه امکان برگزاری آزمون الکترونیکی در  *

  محل سالن آزمون دانشگاه وجود خواهد داشت.
  :تذکرات

  

 هتای مهتامت متدمکداوطلبا  ش ش  ش  ده دم مشاغ  ح فد ای ) با مدمک دانشگاهی( دم یومت ربتولی ،مکلتب بتد امائتد  .1

I) فن آومی اطالعات هفیگاند C D L)  خواه د بود.از موهسات معیب  

طبت   )شغلی مومد نیاز سا مدت یکسال دامای اعیبام بوده و پ ی فید شدگا  ب اهتاس میتزا  نیتاز های نیایج آزمو  دم شلید مشید  .2

 شد. بد سدمیج بکامگی ی خواه داولوی  نم ه مکیسبد  م اج  ذیوالح( و یامووبات 

دامندگا  مدمک سحویلی باالس  و پائین س  از مراط  سحویلی اعتالم شتده دمشت ایط احت از مشتاغ  متومد اشتامه  دانشجویا  و .3

 .ف ای دج   مح وم خواه د شد از ادامد ح  ش ش  دم این آزمو  ما ندامند و دم یومت ش ش  وهمچ ین مدامک معادل 

 م حلد ه  ودم بود خواهد داوطلب ب عهده آگهی دممین شده اعالم وش ایط ضوابط دری  معای  عدم از ناشی مسئولی   .4

 اه  آگهی دم م دمج ش ایط فارد یا داده خالر اطالعات داوطلب شد شود مح ز ج   و آزمو  نام، ثب  م اح  از

 اهی داد حالدم ه  و شد خواهد م   شام ادامد از ،اشیغال یومت دم و گ دد می مح وم بعدی م اح  انجام از داوطلب

 . بود نخواهد پ ی  امکا  نیز پ داخیی وجد

 از پس ایالحاسی هیچگوند ل ا باشد، می شغ  دمخواه  ب گ سکمی  میراضیا ، از نام ثب  مالک شد این بد سوجد با .5

  . آید عم  بد در  نهای  آ  سکمی  دم اه  الزم و  بود نخواهد پ ی ش راب  نام ثب 
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بتد  بتا معایت  اولویت  هتا ی م تدمج دم آگهتی آزمتو  وموتاحبد  جه  ،مشید های شغلی مواحبد دام ب ای انیخا  داوطلبا  .6

 بتد میتزا  حتداشر   دم ه  مشید شغلی با دم نظ  گ فین ظ فی  پیش بی ی شده شیبی  دم آزمو  مکیسبدس سیب باالس ین نم ه ش  

  سعداد مومد نیاز یومت می پ ی د. ب اب  هد

دمید نمت ه آزمتو   70) شام  نم ه نهایی  نب اهاس باالس ی دم مشید های شغلی دامای مواحبد داوطلبا : پ ی ش رطعی  سبو ه

           .فت پتیش بی تی شتده دم آگهتی یتومت خواهتد پت ی   ی( بتا معایت  اولوییهتا و هتهمید هتادمید نمت ه موتاحبد  30شیبی و 

   شیبی خواهد بود.دم یومت عدم انجام مواحبد سعیین اولوی  ب اهاس نم ه آزمو

 اهامی اعالم از پس موظف د داوطلبا  از آنجا شد ه گوند اشیغال دم دانشگاه م وط بد اخ  نظ ید هسید گزی ش می باشد ل ا  .7

 گزی ش هسید بد جه  انجام م اح  گزی ش پ ونده سکمی  و سشکی  جه  س ظیمی ب نامد طب ،نهایی شدگا  پ ی فید

   .نمای د م اجعد پومسال دانشگاهدمج شده دم  آدمس بد دانشگاه

مشید شغلی پ ی فید دم  ملزم خواه د بود شیبیب  اهاس سعهد ، سوهط گزی ش پس از اح از یالحی  پ ی فید شدگا  نهایی .8

نیاز دانشگاه  خدم  نمای د دم غی  این یومت ر امداد آنا  لغو و از وجود اف اد ذخی ه وف  مومد مح  شده دم آزمو  و 

 .گ ددمر مات اهیفاده می 

از ط یت   اعتالم نیتایج و ف اختوا  هتای بعتدی یت فاَاطالعید های م بوط بتد من جملد  آزمو  ه گوند اطالع مهانی دمخووص .9

وداوطلبا  اطالعات مومد نیتاز ختود ما بتدین ط یت   شدخواهد  انجام  همزما بد یومت  دانشگاه علوم پزشکی کاشان لپورتا

 .نموددمیاف  خواه د 

 و انصراف تلقی منزله به ، پرونده تکمیل یاودر هریک از مراحل آزمون  مقرر موعد در داوطلب مراجعه عدمتاکید می نماید 
     د.ش خواهد یکن لم انک وی قبولی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

7 

 

 

 

 كاشانعلوم پزشکی وخدماتی بهداشتی درمانی  برگ درخواست شغل از دانشگاه
                                                                                                               

 

 نام : -2 نام خانوادگی : -1

 زن -               2مرد -1جنس : -4 نام پدر:-3

 محل تولد : استان :       شهرستان :            بخش :  - 6 تاریخ تولد :       روز                   ماه                سال  -5

 :محل صدورشناسنامه -9 شماره ملی:  -8 شماره شناسنامه : -7

 مجرد -           2وضعیت تاهل: متاهل  -11 دین :                            مذهب :       -10

 دارای معافیت قانونی دائم  -            2   دارای كارت پایان خدمت  -1:       ) برادران( وضعیت نظام وظیفه  -12

 نوع سهمیه:  -13

 باشدانتخابی :  وضعیت ایثارگری الف ( 

1-                     جانباز 

2-         (        مدت حضور درجبهه :     روز         ماه          سال  6حداقل  دارایرزمنده      )ماه حضور داوطلبانه درجبهه 

3-               مدت اسارت :       روز          ماه       سال      آزاده 

        همسر         فرزند وهمسر شهداء:      فرزند     -4

    همسر         وباالتر:           فرزند    %25فرزند وهمسر جانبازان  -5

   همسر         فرزند وهمسر آزادگان باالی یکسال اسارت:    فرزند     -6

    همسر         داوطلبانه درجبهه:      فرزند    فرزند وهمسر رزمنده دارای سابقه حداقل شش ماه حضور -7

  فرزندآزاده         وآزادگان زیر یکسال اسارت :      فرزند جانباز    %25فرزند جانبازان زیر -8

    برادر         خواهروبرادر شهدا: خواهر     -9

    سهمیه آزاد   ( ب

                       علولین عادی( مج 

 انتخابی باشد   افراد غیر بومی - 3بومی استان   -   2  شهرستانبومی  -1 وضعیت بومی: -14

       كارشناسی ارشد             كارشناسی                دیپلم     آخرین مدرک تحصیلی : -15

شغل )براساس نوع انتخابی باشدرشته تحصیلی :  -16

 (مورد تقاضا
 :                           معدل :گرایش تحصیلی 

 استان محل تحصیل : دانشگاه محل تحصیل : -17

 انتخابی باشد  :  شغل مورد درخواست .19 تاریخ اخذ آخرین مدرک تحصیلی :    /    /        -18

 محل خدمت ...........)مدت خدمت ...........روز .............ماه .............سال (        خدمت پزشکان وپیراپزشکان     لمشمو -20

:  محل سکونت نشانی كامل -21

 ...................................................استان ......................................شهرستان ............................................خیابان 

 ............................. ه تلفن كوچه ................................پالک ...............................كدپستی .........................................شمار

 ره تلفن همراه .....................................كد شهر ...............................شما

 شماره تلفن برای تماس ضروری : -22

23-  به مدت  ............ با دانشگاه علوم پزشکی همکاری داشته ام. 19در زمان بحران شیوع ویروس كووید 
درآزمون شركتی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی كاشان متن آگهی مربوطه را اینجانب .............................................. متقاضی شركت 

ف با دقت وبه طور كامل مطالعه وسپس تقاضای فوق را تکمیل نموده ام ومسئولیت صحت كلیه مندرجات آن را به عهده می گیرم .درصورت اثبات خال

 .از خود سلب می نمایم  دانشگاهآن  غال ( هر گونه حقی را برای جذب دربعد ازاشت اظهارات اینجانب در هرمقطع زمانی )قبل و

 اثرانگشت متقاضی تاریخ تنظیم فرم :                                                                                             امضاء و

محل الصاق 
 عکس


