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 در اين قسمت چيزي ننويسيد

  
 

بهورزي از دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر برگ درخواست شغل  محل الصاق عكس  

نام تانوادگی: -1 نام  -2    

نام پدر:-3 □زب -2    □مرد  -1ج س: -4   

ماریخ مومد:روز              ماه          سال  -5  
میا مومد:   استاب : ....................... شهرستاب : ........................  -6  

............ روستا : ...........................................................بخش: .............  

ش اره ش اس ام : -7 میا صدور ش اس ام :-9  د ملی: -8   

مذهب :                دیر:              -10 □مورد -2        □متاها -1وضعیت ماها: -11   

□دارای معافیت قانونی دائم -2)مدش تدمت ضرورش ماه ............سال ..........    □دارای  ارش پایاب تدمت -1وضعیت ندام وظیت  :  -12  

وضعیت ایثارگری: -13  

.......درصدجان از                  درصد جان ازی ..□ -1  

ماه مت اوء        مدش   ور در ج ه  :روز ......... ماه ......... سال ...........  12ماه متوامی یا  9رزم ده)ب  مدش □ -2  

آزاده                  مدش اسارش :      روز......ماه..... سال  □ -3  

نس ت..........     □اسرا      □افتاده  لی ریر قادر ب  انوام  ار جان ازاب از  ار        □متقودیر     □تانواده معدم شهدا  -4  

درصد جان ازی پدر         درصد      □درصدو باتمر 25فرزند جان از  -6      □فرزند شهید  -5  

      □افراد بومی -3      □معلومیر عادی -2     □سه ی  آزاد -1سایر موارد  -14

)مدش تدمت ....روز ...ماه ... سال      □پیراپزشکابمش ومیر تدمت پزشکاب و  -4  

  □ ارش اسی               □ اردانی             □ آتریر مدرا می یلی :دیپلم -15

رشت  می یلی : 16  گرایش می یلی :                       معدل : 

دانشگاه میا می یا: -17  استاب میا می یا: 

13می یلی :...../..../.. ماریخ اتذ آتریر مدرا -18 میا اتذ دیپلم..................... -19   

میا جغرافیایی شغا بهورزی مورد مقاضا )فق  روستایی انتخاء شود    فرد متقاضی بومی آب روستا باشد .............................. -20  

 پیراپزشکاب    در  یر انوام معهداش قانونی هست د.میا تدمت  ...........................میا جغرافیایی انوام طرح برای مش ومیر تدمت پزشکاب و  -21

............................نشانی  اما:میا سکونت : استاب ........................شهرستاب ......................  روستا .........................تیاباب... -22  

...................پالا .......................... د پستی ................................. وچ  .......  

......................ش اره ملتر ثابت ........................................... د روستا ..............................ش اره ملتر ه راه ..........  

برای م اس ضروری:ش اره ملتر  -23  

دانش         گاه علوم پزشکی و تدماش بهداشتی درمانی بوشهر متر آگهی را با دقت و ب  طور پی انی ای وانب ................................متقاضی شر ت در آزموب 

ب  عهده می گی     رم . در صورش اث اش تالف اظهاراش  اما مطامع  و سپس مقاضای فوا را مک یا ن وده ام و مسئومیت صیت  لی  م      درجاش آب را 

 ای       وانب در هر مقطع زمانی )ق ا و بعد از اشتغال  هر گون   قی را برای استخدام در آب دستگاه از تود سلب می ن ایم .

ام ا  و اثر انگشت متقاضی              ماریخ م دیم فرم:                                                                      -24  

 


