
 

 دشتستانشغل ازشبکه بهداشت و درمان شهرستان برگ درخواست 

 

 نام: -2 نام خانوادگی:   -1

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

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

 محل صدور شناسنامه : -9 کد ملی: -8 شماره شناسنامه :    -7

 مجرد -2متاهل            -1وضعیت تاهل:  -11 دین:                         مذهب:   -11

 دارای معافیت دائم  -2دارای کارت پایان خدمت                    -1وضعیت نظام وظیفه :             -12

 وضعیت ایثارگری: -13

 درصد جانبازی ................... درصد             ازجانب -1

 ماه متناوب( مدت حضور در جبهه: روز............. ماه .............. سال ........... 12ماه متوالی یا  9رزمنده )به مدت  -2

 آزاده              مدت اسارت: روز .......... ماه ............. سال ........... -3

 اسرا               نسبت ...........     واده معظم شهدا:            مفقودین        جانبازان از کار افتاده کلی غیر قادر به انجام کار      خان -4

 فرزند رزمنده با ............ماه جبهه -8 درصد جانبازی پدر ............ درصد -7فرزندجانباز          -6فرزند شهید        -5

 (          علوم پزشكی بازنشسته )دانشگاه شاغل و  فرزند پرسنل -3           افراد بومی   -2     سهمیه آزاد         -1سایر موارد   -14

 کارشناسی   -3      کاردانی         -2دیپلم                  -1آخرین مدرک تحصیلی :       -15

 معدل: گرایش تحصیلی :   رشته تحصیلی :                                   -16

 استان محل تحصیل: دانشگاه محل تحصیل : 

 محل اخذ دیپلم  -19 13      تاریخ اخذ آخرین مدرک تحصیلی :             /               /  -18

 ..... )فقط یک شغل(...........................شغل مورد درخواست: ..................... -21

 نشانی کامل :  -21

 ..............................محل سكونت: استان ...................... شهرستان ..................... خیابان .............................. کوچه ............

 .......  پالک  ................. کدپستی ..................................

 .......................شماره تلفن ثابت : .................................... کد شهر ...................... شماره تلفن همراه .......................

 شماره تلفن ضروری : -22

شببببكه بهداشبببت در قبببرارداد  بببر  پزشبببک خبببانواده شبببرکت در آزمبببون اسبببتخدام  اینجانبببب  .....................................  متقاضبببی

مسببلولیت صببحت  ام و سببپس تقاضببای فببوک را تكمیببل نمببود ه بببه  ببور کامببل موالعببه و مببتن آگهببی را بببا دقببت و سببتانشهرسببتان دشت

 رم .یمی گ کلیه مندرجات آن را به عهده

هببر گونببه حقببی بببرای اسببتخدام در آن   بعببد از اشببتغال(   درصببورت اثبببات خببالر اظهببارات اینجانببب در هببر مقوبب  زمببانی )قبببل و     

 دستگاه از خود سلب می نمایم .

 

                     

         1396تنظیم فرم:         /           / تاریخ  -25                     

 

 

 امضاء واثر انگشت متقاضی: 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

    

  

   

   

 

 


