بسمه تعالي

آگهي جذب نيروي قراردادي
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ابن سینا همدان در نظر دارد به منظور جذب و بکارگیری نیروهای مورد
نیاز تعداد  96نفر را در قالب قرارداد کار معین در اجرای مجوزهای شماره /209/905د مورخه  97/2/18و /209/3378د
مورخه  97/5/20و /209/1548د مورخه  98/3/7معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع از بین افراد
واجدالشرایط با اخذ امتحان کتبی و مصاحبه تخصصی پس از طی مراحل گزینش بکارگیری نماید.
جدول رشته های شغلی مورد نیاز جهت آزمون نیروهای قراردادی به تعداد  96مجوز
عنوان شغل

تعداد مورد نیاز

محل جغرافیایی خدمت

شرایط احراز از نظر مدرك و رشته تحصیلی

ایثارگر  3 :نفر
(درمراکز جامع

همدان

سالمت شورین،

(مراکز جامع سالمت شورین
 ،ابشینه ،ارزانفورد،
سنگستان ،عبدالرحیم و

سنگستان و بوعلی
6

سینا )
آزاد  3 :نفر

بوعلی سینا هر کدام  1نفر)

(درمراکز جامع
سالمت آبشینه،
ارزانفود و عبدالرحیم)
ایثارگر  1 :نفر
( در مرکز جامع

بهار

سالمت حسین آباد

(مراکز جامع سالمت پهنه بر
و

2

حسین آباد عاشوری هر

آزاد  1 :نفر

کدام  1نفر)

( درمرکز جامع

سرایدار

سالمت پهنه بر )

(فقط مرد)

*

عاشوری )

ایثارگر  2 :نفر
تویسرکان
(مراکز جامع سالمت
سیدشهاب ،شان آباد و

(مراکز جامع سالمت

3

سید شهاب و فرسفج )

آزاد  1 :نفر
( درمرکز جامع

فرسفج هر کدام  1نفر)

سالمت شان آباد )
ایثارگر  1 :نفر
(در مرکز جامع

رزن
(مراکز جامع سالمت
خورونده و شاهنجرین هر

2

کدام  1نفر)

سالمت خورونده)
آزاد  1 :نفر
( در مرکز جامع
سالمت شاهنجرین )
ایثارگر  1 :نفر
(در مرکز جامع

کبودرآهنگ

سالمت داق داق آباد )

(مراکز جامع سالمت قهورد
سفلی ،
داق داق آباد  ،شیرین سو و
گل تپه هر کدام  1نفر)

4

آزاد  3 :نفر
( درمراکز جامع
سالمت قهورد سفلی،
شیرین سو و گل تپه )

دارابودن مدرك تحصیلی صرفا دیپلم کامل
متوسطه  -تاهل -سپردن تعهد محضری مبنی
بر سکونت دائم در ساختمان محل خدمت تا
زمان بازنشستگی.

ایثارگر  3 :نفر
( مراکز جامع سالمت

مالیر

جوزان ،باغ گل و

(مراکز جامع سالمت
طاسبند ،زمان آباد ،جوزان،

5

باغ گل و شهید باهنر هر

شهید باهنر )
آزاد 2 :نفر
( درمراکز جامع

کدام  1نفر)

سالمت طاسبند و
زمان آباد )
ایثارگر  3 :نفر
(در مراکز جامع

نهاوند

سالمت فیروزان ،گیان

(مراکز جامع سالمت
فیرزوان ،گیان ،کنگاورکهنه،
رزینی ،شهرك ،طائمه،

و شهرك )
8

آزاد  5 :نفر
( درمراکز جامع

باباقاسم و گوشه هر کدام 1

سالمت کنگاورکهنه ،

نفر)

رزینی ،طائمه،
باباقاسم و گوشه)

نگهبان
(فقط مرد)

*

حسابدار

کارگزین

برنامه نویس
سیستم

همدان

8

بهار

4

رزن

2

کبودرآهنگ

2

مالیر

6

نهاوند

8

ایثارگر 3 :
5

آزاد :

ایثارگر 3 :
1

آزاد :

ایثارگر 1 :
1

آزاد :

ایثارگر 1 :
آزاد :

دارابودن مدرك تحصیلی دیپلم کامل متوسطه ،
فوق دیپلم و یا لیسانس.
حداقل قد به میزان  175سانتیمتر

1

ایثارگر 2 :
4

آزاد :

ایثارگر 3 :
5

آزاد :

همدان

8

رزن

3

دارابودن مدرك تحصیلی لیسانس در رشته

کبودرآهنگ

2

تحصیلی حسابداری .

تویسرکان

2

(فقط برای داوطلبان سهمیه آزاد)

فامنین

2

همدان

5

رزن

1

همدان

1

دارابودن مدرك تحصیلی لیسانس در رشته های
مدیریت دولتی  ،مدیریت بازرگانی  ،اقتصاد و یا علوم
اقتصادی( .فقط برای داوطلبان سهمیه آزاد)
 -1دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس یا فوق
لیسانس در رشته تحصیلی مهندسی کامپیوتر با
گرایش نرم افزار ،مهندسی فناوری اطالعات ،
مهندسی نرم افزار کامپیوتر  ،مهندسی کامپیوتر -نرم
افزار،مهندسی نرم افزار
 -2آشنایی و تسلط به مفاهیم طراحی و پیاده سازی
بانک های اطالعاتی مختلف از قبیل SQL Server :
Oracel–MYSQL ،
 -3آشنایی کامل با مفاهیم مستند سازی نیازمندیها
و فرآیندهای تحلیل کسب و کار (مبتنی بر متدولوژی
ها و ابزارهای مرسوم مانند BPMN-RUP ……..
 -4آشنایی با طراحی و توسعه نرم افزار با چهارچوب
ها و زبانهای برنامه نویسی در سکوهای مختلف.
 -5آشنایی با روشهای امن سازی و حمالت متداول
الیه های مختلف نرم افزاری و بانک های اطالعاتی.
(فقط برای داوطلبان سهمیه آزاد)

کارشناس
رادیولوژی

دارابودن مدرك تحصیلی لیسانس در رشته
تویسرکان

1

(فقط برای داوطلبان سهمیه آزاد)

کارشناس
آزمایشگاه

دارابودن مدرك تحصیلی لیسانس در رشته
تویسرکان

2

تشخیص طبی
کارشناس تغذیه

تحصیلی رادیولوژی.

تحصیلی علوم آزمایشگاهی.
(فقط برای داوطلبان سهمیه آزاد)
دارابودن مدرك تحصیلی لیسانس در رشته

فامنین

1

تحصیلی تغذیه و یا علوم تغذیه.
(فقط برای داوطلبان سهمیه آزاد)

بهیار

فامنین
(اولویت با آقایان)

دارا بودن مدرك تحصیلی دیپلم دررشته
2

(فقط برای داوطلبان سهمیه آزاد)
دارابودن مدرك تحصیلی لیسانس در رشته

کبودرآهنگ

1

بهار

2

فامنین

1

دارابودن مدرك تحصیلی دکتری در رشته

کبودرآهنگ

1

پزشکی عمومی.

رزن

1

(فقط برای داوطلبان سهمیه آزاد)

ماما

پزشک عمومی

بهیاری.

جمع کل قراردادی

مامایی.
(فقط برای داوطلبان سهمیه آزاد)
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 -1شرایط عمومی
 -1/1تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی.
 -1/2داشتن تابعیت ایران.
 -1/3داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیتت دامتا از ختدمت ژویتره بترادران تتا تتاری آخترین روز ببتت نتام ژمورخهه
. 98/4/28
نکته دارندگان کارت معافیت پزشکی مجاز به انتخاب رشته شغلی نگهبان نخواهند بود.
 -1/4عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان.
 -1/5عدم سابقه محکومیت جزایی موبر .
 -1/6نداشتن منع اشتغال دردستگاههای دولتی بهموجب آرای مراجع قانونی .
 -1/7داوطلبان نباید مستخدم رسمی ،بابت و پیمانی سایر دستگاههای دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند.
 -1/8التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران .
 -1/9داشتن سالمت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که برای آن استخدام میشوند بتر استاد دستتورالعمل مصتوب از ستوی
هیأت امناء موسسه.
 -2شرایط اختصاصی
 - 2/1شرایط سنی
داشتن حدافل  18سال و حداکثر 26سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلا و داشتن حداکثر  30سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی
کاردانی و کارشناسی که فاقد هرگونه سابقه قابل احتساب مطابق دستورالعمل می باشد  ،داشتتن حتداکثر  45ستال تمتام بترای دارنتدگان متدرک
تحصیلی دکتری تا تاری آخرین روز ببت نام ژمورخه . 98/4/28
نکته  : 1چنانچه متقاضیان در مقاطع تحصیلی دیپلا ،فوق دیپلا و لیسانس دارای سابقه بیمه قابل احتساب مطابق دستور العمتل باشتند هتر ستال
سابقه بیمه به حداکثر سن تا سقف  35سال اضافه می گردد.
نکته  : 2برای رشته شغلی سرایدار حداکثر سن برای دارندگان سوابق بیمه قابل احتساب مطابق دستور العمل حداکثر  30ستال و بترای افتراد فاقتد
سوابق بیمه قابل احتساب  26سال میباشد.
نکته  : 3مدت خدمت سربازی به حداکثر سن مندرج در نکته  1و  2اضافه خواهد شد.
نکته  : 4مدت خدمت مقرر طرح اجباری به حداکثر سن متقاضیان مشمول خدمت طرح اضافه خواهد شد .

تبصره :موارد ذیل به شرط ارامه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.
الف داوطلبانی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل ژازتاری  1359/6/31لغایت  1367/5/29به طور داوطلبانه خدمت نمتوده انتد بته
میزان مدت حضور در جبهه وهمچنین مدت زمان بستری ویا استراحت پزشکی رزمندگان درابر مجروحیت درجبهه های نبرد حق علیته
باطل.
ب جانبازان و آزادگان ،همسرو فرزندان شهدا ،همسرو فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد ژ %25و باالتر ،همسر و فرزندان یكستال و
باالی یكسال اسارت و رزمندگانژبا حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه از شرط حداکثر سن معاف می باشند.
ج خواهر و برادر شهداء ،همسر و فرزند جانبازان زیر بیست و پنج درصدژ  ، %25همسر و فرزند آزاده کمتر از یکسال اسارت تتا میتزان 5
سال .
چ برای مشاغل قرارداد کار معین داوطلبانی که به صورت قرارداد تمام وقت در موسسه و سایر موسسات تابعته وزارت متبتوع و یتا ستایر
شرکتهای پیمانکارتامین و نیرو طرف قرارداد آنها ژدر قالب خرید خدمات نیروی انسانی به خدمت اشتغال دارند به میتزان ختدمت غیتر
رسمی آنها تاسقف  15سال و در صورت قطع همکاری در تاری آزمون تا سقف  5سال با رعایت محدودیت ستنی منتدرج در بنتد  2/1از
شرایط اختصاصی .
(در هر حال مجموع سنوات ارفاقی قابل محاسبه در شرایط سنی اعم از سنوات ارفاقی مربوط به ایثارگران و یا سنوات قابل
احتساب خدمات غیر رسمی و یا تلفیقی از هر دو مورد  ،در رشته شغلی سرایدار حهداکثر تها  30سهال سهن و در مقهاطع
تحصیلی فوق دیپلم و لیسانس حداکثر تا  35سال سن لحاظ و مدت خدمت انجام شده سربازی و طرح مقرر اجباری بهرای
مشمولین به حداکثر سن متقاضیان پیشگفت افزوده خواهد شد ).
ح سابقه مشمولین موضوع تبصره  1ماده  32آیین نامه اداری و استخدامی حداکثر بمدت  5سال قابل محاسبه می باشد.
 -2/2مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان طرح اجباری می بایست دارای معافیت یا گواهی پایان انجام طرح خدمت مربوطه باشند.
تبصره  -1در خصوص داوطلبانی که به استناد بخشنامه شماره  100/854مورخ  93/7/16نسبت به تمدید طرح آنان اقدام شده است ،نیازی به ارامه
گواهی پایان طرح نداشته و ارسال گواهی اشتغال به طرح اینگونه افراد کفایت می نماید.
ضمناً داوطلبانی که تا تاری آخرین روز ثبت نام طرح موظفی خود را به پایان نرسانده و موفق به دریافت گتواهی پایتان الیحته نباشتند مجتاز بته
شرکت در آزمون نخواهندبود.
 -3نحوه ثبت نام ومدارك مورد نیاز
 -3/1متقاضیان واجد شرایط می توانند از تاری  98/4/22روز (شنبه) حداکثر لغایت ساعت  24روز (جمعه) مورخ  1398/4/28نسبت به ببت
نام الکترونیکی به آدرد اینترنتی  azmoon.umsha.ac.irاقدام نمایند.
 -3/2مدارک مورد نیاز ببت نام مقدماتی:
الف تکمیل برگ درخواست شغل
ب پرداخت مبلغ  450000ریال بهعنوان حق شرکت در آزمون که در زمان ببت نام از طریق پرداخت الکترونیکی و با دارا بودن رمتز دوم
کارت عضو شتاب قابل انجام خواهد بود .ژراهنمای ببت نام و پرداخت الکترونیکی هزینه آزمون در سایت ببت نام آزمون موجود می باشد
ایثارگران پنجاه درصد( )%50مبلغ مذکور را می پردازند .
ج یك قطعه عکس  3×4که بایستی متناسب با توضیحات سایت اینترنتی بانضمام فیش بانکی اسکن و ارسال شود.
 -3/3به ببت نام ناقص ویا ارسال مدارک ناقص ترتیب ابر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمیشود.
 -3/4مدارک مورد نیاز پس از قبولی درمرحله اول امتحان:
داوطلبان قبول شده درمرحله اول امتحان موظف هستند مدارک ذیل را در زمان بندی که متعاقباً در سایت دانشگاه اعالم متی گتردد پتس از اعتالم
نتایج به همراه اصل مدارک به مدیریت منابع انسانی دانشگاه حضوراً ارامه و رسید دریافت نمایند .
مدیریت منابع انسانی دانشگاه موظف است کلیه تصاویر مدارک را با اصل آنها مطابقت داده وبرابر با اصل نماید.
 اصل آخرین مدرک تحصیلی به همراه تصویر آن. اصل کارت ملی به همراه تصویر آن. اصل شناسنامه به همراه تصویر تمام صفحات آن . اصل کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت داما به همراه تصویر آنژویره برادران . اصل پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت ازآن یا اشتغال به طرح به همراه تصویر آن. اصل مدارک دال بر ایثارگری و معلولیت عادی حسب مورد از مراجع ذیربط به همراه تصویر آن. اصل سایرمدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت به همراه تصویر آن.تبصره  :مدرک تحصیلی وگواهی انجام خدمات قانون پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت از مراجع ذیربط استعالم خواهد شد وتطبیق اولیه انجام شتده
در بند فوق مالک قطعی براصالت مدارک نخواهد بود.

 -4زمان ومحل توزیع کارت ورود به جلسه آزمون
چگونگی برگزاری آزمون در تاری  98/5/7از طریق سایت دانشگاه بهاطالع داوطلبان خواهد رسید .
مواد آزمون کتبی شامل :
برای مقاطع تحصیلی فوق دیپلا و باالتر ژبجز رشته شغلی نگهبان سئواالت تخصصی متناسب با رشته شغلی می باشد.
در رشته های شغلی نگهبان و سرایدار آزمون بر اساد سئواالت کتابچه ویره این رشته ها که در سایت دانشگاه موجود و در هنگام ببتت نتام قابتل
دانلود می باشد  ،بعمل خواهد آمد .
 -5تذکرات
 -5/1ایثارگران شامل جانبازان ،آزادگان و رزمندگانی که حداقل  6ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی ژاز مورخه 1359/6/31
لغایت  1367/5/29دارند و نیز خانواده های معظا شهداء ،جانبازان ،مفقودین ،آزادگان یك سال و باالی یك ستال استارت و رزمنتدگان بتا ستابقه
حداقل  6ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی ،درصورت دارا بودن شرایط مندرج درآگهی با رعایت قوانین ومقتررات مربتوط از
اولویت قانونی برخوردار خواهند بود.
نکته  :مدت حضور غیر داوطلبانه در جبهه های جنك تحمیلی برابر گواهی معتبر به میزان  3/4بعنوان حضور داوطلبانه محاسبه و منظور خواهدشد .
 -5/2از کل تعداد نیروی مورد نیاز اعالم شده سی ژ 30درصد آن برابر قوانین ومقررات برای پذیرش ایثارگران اختصاص می یابد .از 30درصد فوق-
الذکر ،بیست وپنج ژ 25درصد آن به جانبازان وآزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و فرزندان و همستران جانبتازان بیستت وپتنج ژ25
درصد و باالتر و فرزندان و همسران آزادگان یكسال و باالی یکسال اسارت و خواهر و بترادر شتهید و پتنجژ 5درصتد ستهمیه باقیمانتده را نیتز بته
رزمندگان با سابقه حداقل  6ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست وپنج ژ 25درصد وآزادگان زیتر
یك ژ 1سال اسارت اختصاص می یابد که همگی ژ مشمولین سهمیه  25درصد و 5دصد درصورت شرکت در آزمون و دارا بودن شترایط عمتومی و
اختصاصی مندرج درآگهی با رعایت قوانین ومقررات مربوط از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود.
 – 5/3انتخاب ایثارگران در حد سهمیه  25درصد پس از شرکت در آزمون عالوه بر نمره مکتسبه  ،اولویت های منتدرج در قتانون جتامع ختدمات
رسانی به ایثارگران مالک عمل خواهد بود .ژ براساد ضرایب اعالم شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران
 -5/4انتخاب ایثارگران در حد سهمیه  5درصد به ترتیب نمره فضلی از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ببت نام نموده اند ،انجام خواهد
شد.
 -5/5پذیرش مازاد بر  30درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.
نکته  1مشمولین سهمیه  25درصد ایثارگران برای استفاده از سهمیه اختصاصی ایثارگری فقط مجاز به انتخاب مشتاغل سهتاره دار منهدرد در
جداول رشته های شغلی مورد نیاز می باشند و در صورت انتخاب مشاغل دیگر سهمیه ایثارگری منظور نخواهد شد و بعنوان داوطلتب آزاد (غیر
ایثارگر) شناخته خواهند شد.
نکته  2در صورت انتخاب داوطلب مشمول سهمیه  25درصد ایثارگران از مشاغلی که برای ایثارگران در نظر گرفته نشده  ،فقط از معافیتت شترط
حداکثر سن بهره مند خواهند شد.
نکته  3مشمولین سهمیه  25درصد مجاز به بهره مندی از سهمیه استخدامی  5درصد و یا بالعکس نمی باشتند و فقتط مجتاز بته انتختاب یکتی از
سهمیه های مربوطه می باشند.
 -5/6معلولین عادی به شرط دارا بودن شرایط مندرج درآگهی به ترتیب نمره فضلی ازسه ژ 3درصد سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود.
نکته  1سهمیه  3درصد معلولین قابل تسری به مشاغل سرایدار – نگهبان نخواهد بود و برای مشاغل دیگر نیز حسب تاییدیه توسط واحد طب کار
موسسه و یا کمیسیون پزشکی دانشگاه از لحاظ توانمندی های جسمی  ،روانی  ،ذهنی و حرکتی و عدم مغتایرت نتوع و میتزان معلولیتت بتا شتغل
انتخابی و نحوه انجام آن اعمال خواهد شد.
 -5/7تمامی باقیمانده سهمیه مجوز به داوطلبان آزاد درصورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره فضلی اختصاص می یابد.
 -5/8داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یك رشته محل جغرافیایی خواهند بود.
 -5/9مدارک تحصیلی باالتر یا پامین تر از مقاطع تحصیلی اعالم شده درشرایط احراز مشاغل در آگهی و همچنین مدارک معتادل ،بترای شترکت در
امتحان معتبر نمیباشد.
 -5/10مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعالم شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود ودر هر مرحله از مراحتل ببتت نتام،
امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطالعات خالف واقع داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهتد
شد ،حتی در صورت اشتغال  ،از ادامه خدمت وی جلوگیری خواهد شد.
-5/11انتخاب داوطلبان به ترتیب باالترین نمره کل ماخوذه در آزمون با رعایت ظرفیت پیش بینی شده میباشد .در مواردی که نمره کل دو داوطلب
ژکتبی و مصاحبه یکسان و مازاد بر تعداد ظرفیت اعالم شده در آگهی استخدامی باشد ،انتخاب اصلح از ستوی هستته گتزینش ،متالک عمتل قترار
خواهد گرفت.

 -5/12داوطلبان موظفند پس از اعالم اسامی مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی درمهلت مقرر به هسته گزینش دانشگاه برای تکمیتل
پرونده گزینشی مراجعه نمایند .درصورت عدم مراجعه ،قبولی فرد کان لا یکن تلقی شده واز افراد ذخیره بهجای وی به گزینش معرفی خواهد شد.
 -5/13زمان تحویل مدارک پذیرفتهشدگان اولیه پس از اعالم  ،متعاقباً اطالع رسانی خواهد شد .
 -5/14هرگونه اطالع رسانی درخصوص مراحل آزمون از طریق سایت اینترنتی دانشگاه علوم پزشکی همدان خواهد بود وداوطلبان اطالعات مورد نیاز
خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.
 -5/15باتوجه به این که مالک ببت نام ازمتقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل می باشد الزم است درتکمیتل آن نهایتت دقتت را بته عمتل آورده
وهیچگونه اصالحاتی پس از ببت نام قابل پذیرش نخواهد بود.
نحوه پذیرش و اعالم نتیجه :
از بین داوطلبانی که حد نصاب الزم را کسب نموده اند به میزان  3برابر ظرفیت درهر رشته محل از باالترین نمره مکتسبه مصاحبه تخصصی بعمتل
خواهد آمد
در رشته های شغلی سرایدار و نگهبان نمره نهایی هر داوطلب از مجموع  30درصد نمره آزمون کتبی و  70درصد نمره آزمون مصاحبه تخصصی
بدست خواهد آمد.
در سایر رشته های شغلی نمره نهایی هر داوطلب از مجموع  70درصد نمره آزمون کتبی و  30درصد آزمون مصاحبه تخصصی بدست خواهد آمد.
حد نصاب هر محل =  %50میانگین نمره کل اولیه  3نفر دارای باالترین نمره.
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 -15آخرین مدرک تحصیلي :دیپلم
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 -16رشته تحصیلي :
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 -20محل جغرافیایي مورد تقاضا (فقط یک محل)

 -21نشاني کامل  :محل سکونت :
استان  ...............شهرستان ..............خیابان . ......................کوچه ................................پالک ........کدپستي ..............................
شماره تلفن ثابت  .............................کد شهر .....شماره تلفن همراه .....................................
 -22شماره تلفن برای تماس ضروری :
اینجانب  ..............................................متن آگهي مربوطه را با دقت وبه طور کامل مطالعه وسپس تقاضای فوق را تکمیل نموده ام ومسئولیت صحت
کلیه مندرجات آن را به عهده مي گیرم .درصورت اثبات خالف اظهارات اینجانب در هرمقطع زماني (قبل و بعد از اشتغال ) هرر گونره حقري را بررای
جذب درآن شرکت از خود سلب مي نمایم
 -23تاریخ تنظیم فرم :

امضاء و اثرانگشت متقاضي

