
 نام ثبت تقاضانامه تکمیل نحوه

 

 با مطابق را خود پدر نام و نام ،(فامیلی) خانوادگی نام نظر مورد محل در باید ،داوطلب ۳و ۲، ۱ردیفهای در- ۱

 (.شود خودداری همزه یا محذوف الف تشدید، مد، بردن ازبکار. )نماید وارد بطورکامل شناسنامه

 درج از و نماید درج مربوط درمحل راست به چپ از باشد می رقم ده که را خود ملی کد باید ،داوطلب ۴ ردیف در- ۲

 مارهش از اطالع برای اند نشده ملی کارت اخذ به موفق تاکنون که داوطلبانی ضمنا  . نماید خودداری تیره خط یا و ممیز

 .نمایند حاصل تماس ۶۶۷۲۹۵۹۳ گویای تلفن شماره با خود ملی کد

 .نماید عالمتگذاری را مربوط مربع منحصرا   میباشد مرد یا زن اینکه برحسب باید ،داوطلب ۵ ردیف در-۳

 ازدرج و نماید درج مربوطه محل در را خود شناسنامه شماره فقط راست به چپ ازسمت باید ،داوطلب ۶درردیف- ۴

 .نماید خودداری گردیده درج ها شناسنامه بعضی در که تیره خط یا و ممیز حروف،

 .نماید درج مربوط درمحل روز و ماه سال، صورت به را خود تولد تاریخ باید داوطلب: ۷ ردیف در- ۵

 .نماید عالمتگذاری را مربوط مربع باشد می متاهل یا مجرد اینکه حسب بر باید داوطلب: ۸ ردیف در- ۶

 درصفحات مندرج ۳ شماره جدول به توجه با را خود تولد محل شهرستان و استان کد باید داوطلب: ۱۰ و ۹ ردیف در- ۷

۶۱-۴۸ 

 .نماید درج محل این در و مشخص

 .نماید مشخص را خود دین ها، مربع از یکی در عالمتگذاری با باید داوطلب: ۱۱ ردیف در- ۸

. نمایند مشخص مربوطه مربع در عالمتگذاری با را خود وظیفه نظام وضعیت باید مرد داوطلبان:۱۲ ردیف در-۹

 (.میباشد ۹۵/۶/۱۹آزمون برگزاری زمان دائم معافیت یا خدمت پایان تاریخ محاسبه مالک)

 .نمایند عالمتگذاری را مربع این بایست می دست چپ داوطلبان: ۱۳ درردیف- ۱۰

 درصد ۲۵ سهمیه اساس بر را خود ایثارگری وضعیت ایثارگران سهمیه از استفاده متقاضی داوطلب: ۱۴ ردیف در-۱۱

 .نماید گذاری عالمت بند این در درصد ۵ و

 خدمت سابقه درج با را بند این در شده خواسته موارد بایست می ها دستگاه قراردادی شاغل داوطلبان:۱۵ ردیف در-۱۲

 شماره دارای داوطلب که صورتی در و شد خواهد اضافه داوطلب سن حداکثر به خدمت سابقه میزان. )نمایند تکمیل

 .(کرد خواهد استفاده نیز قراردادی شاغلین نمره امتیاز از باشد ایران کارمند سامانه از قراردادی شناسه

 فرم و نماید عالمتگذاری ها مربع از یکی در را خود معلولیت نوع بایست می معلول داوطلب: ۱۶ درردیف- ۱۳

 ۱۵۸۷۵- ۱۳۶۵:  پستی صندوق تهران) سازمان این نشانی به ۹۵/۵/۱۰ تاریخ تا حداکثر را بهزیستی از دریافتی

 .نمایند ارسال(



 .نماید عالمتگذاری را قسمت این باید میباشد منشی نیازمند چنانچه معلول داوطلب: ۱۶-۱ درردیف- ۱۴

 ضوابط براساس.)نماید عالمتگذاری بند این در را خود تحصیلی مقطع آخرین بایست می داوطلب: ۱۷ ردیف در-۱۵

 (راهنما دفترچه در مندرج

 .نماید درج محل این در و مشخص را خود تحصیلی رشته عنوان بایست می داوطلب:۱۸ ردیف در-۱۶

 در و انتخاب دفترچه در مندرج ضوابط براساس را خود تحصیلی رشته گرایش بایست می داوطلب: ۱۹ ردیف در-۱۷

 .نماید درج قسمت این

 .نماید درج را خود تحصیل مدرک اخذ محل موسسه یا دانشگاه باید داوطلب: ۲۰ ردیف در-۸

 رد روز و ماه و سال به را خود تحصیلی مقطع آخرین التحصیلی فارغ تاریخ بایست می داوطلب: ۲۱ ردیف در- ۱۹

 (.میباشد ۹۵/۶/۱۹ آزمون برگزاری زمان التحصیلی فارغ تاریخ محاسبه مالک. )نماید درج قسمت این

 .نماید درج را خود تحصیلی مدرک آخرین معدل باید داوطلب: ۲۲ ردیف در- ۲۰

 خصمش را خود پیراپزشکان و پزشکان خدمت مشمولین قانون طرح فعلی وضعیت میبایست داوطلب: ۲۳ ردیف در-۲۱

 .نماید عالمتگذاری و

 درصفحات مندرج ۱ شماره جدول به توجه با را خود شغلی خوشه عنوان و کد بایست می داوطلب: ۲۴ ردیف در- ۲۲

 .نماید درج محل دراین و مشخص ۲۴-۱۲

 تقاضا مورد محل و شغل دستگاه، نام شامل که را خود انتخابی محل شغل کد بایست می داوطلب: ۲۵ ردیف در- ۲۳

 (راهنما دفترچه در مندرج ضوابط براساس.)نماید درج قسمت این در است

 رش،پذی ظرفیت و جنس خدمت، محل شغلی، خوشه شغل، نام به محل شغل کد انتخاب در میبایست داوطلبان: مهم تذکر

 شغل اب تحصیلی مقطع و رشته تطابق احراز شرایط کد از منظور است توضیح به الزم( نمایند توجه احراز شرایط کد

 .میباشد ۴۷ تا ۲۵ صفحات در مندرج ۲ شماره جدول اساس بر تقاضا مورد محل

 بودن بومی صورت در. نماید مشخص را خود بودن بومی غیر یا بودن بومی بایست می داوطلب: ۲۶ ردیف در- ۲۴

 .نماید عالمتگذاری دفترچه ۷ صفحه مندرجات اساس بر را خود بودن بومی نوع

 شده اعالم های محل شغل میان از امکان صورت در انتخابی خوشه به توجه با تواند می داوطلب: ۲۷ ردیف در- ۲۵

 .نماید درج مربوط محل در و انتخاب را دیگر محل شغل سه تا اولویت ترتیب به

 حوزه تعیین جهت را خود اقامت محل شهرستان و استان نام و کد بایست می داوطلب: ۲۹ و ۲۸ های ردیف در- ۲۶

 دقیق آدرس همچنین. نماید درج محل این در و مشخص ۴۸-۶۱ صفحات در مندرج ۳ شماره جدول به توجه با امتحانی

 تیره خط یا و ممیز درج از و نماید درج مربوط محل در باشد می رقمی ده عدد یک که را خود دقیق کدپستی و پستی

 .نماید خودداری

 .نماید درج را خود رقمی ده پستی کد و سکونت محل کامل آدرس باید داوطلب: ۳۱ و ۳۰ های ردیف در-۲۷



 درج مربوط محل در را خود همراه تلفن شماره و شهر کد با ثابت تلفن شماره داوطلب: ۳۳ و ۳۲ های ردیف در- ۲۸

 .نماید

 .نماید درج را خود الکترونیکی پست آدرس میتواند متقاضی داوطلب: ۳۴ ردیف در-۲۹


