فرم شماره  :1فرم احراز سکونت
 -1مشخصات فردی:

 -1نام :

 -2نام خانوادگی:

 -3نام پدر :

 -4شماره شناسنامه:

 -5شماره ملّی:

 -6جنسیت:

 -7تاریخ تولد :

 -9وضعیت خدمت نظام وظیفه:

-8محل تولد:

معاف

پایان خدمت

سایر

 -10نوع دیپلم :
 -11وضعیت تأهل:

مجرد

 -13نام ونام خانوادگی همسر:

متأهل

 -12تعداد افراد تحت تکفل:
 -15شغل همسر:

 -14تحصیالت همسر :

-16نشانی کامل محل سکونت فعلی:
 -18تلفن همراه :

 -17شماره تماس(ثابت):
 -19شماره تماس در مواقع ضروری:

نسبت با متقاضی:

نام و نام خانوادگی :

 -20اینجانب  ............................مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی را پذیرفته و چنانچه در هر یک از
مراحل پذیرش ،خالف اطالعات اعالم شده توسط اینجانب محرز شود ،مراحل طی شده کان لم یکن تلقی و حتی در صورت شرکت در کالسهای
آموزشی ضمن قبول اخراج ،متعهد می گردم برابر تعهد اخذ شده موظف به پرداخت هزینه های مربوطه شوم و حتی در صورت لغو حکم استخدامی
صادر شده ،حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نمایم.
تاریخ و امضاء:
- 2رضایت نامه سرپرست داوطلب:

 -21بدینوسیله اینجانب  ..................................سرپرست /ولی /قیم خانم  /آقای  .................................فرزند  ..............................رضایت کامل خود
را برای شرکت نامبرده در آموزش دوره بهورزی به عنوان بهورز برای خانه بهداشت  .................................................اعالم می دارم.
تاریخ و امضاء:
 -3تائیدیه شورای اسالمی:

 -22بدینوسیییله بومی بودن و سییکونت خانم  /آقای  ...............................................فرزند  ..........................................با کد ملی...............................
از تاریخ  .................................لغایت  ..........................در روستای (اصلی /قمر  /همجوار)به نام ................................مورد تائید می باشد.

نام و نام خانوادگی :
شورای اسالمی روستا
امضاء

نام و نام خانوادگی :
شورای اسالمی روستا
امضاء

نام و نام خانوادگی :
رئیس شورای اسالمی روستا
مهر و امضاء

-4تائیدیه خانه بهداشت  ،مرکز بهداشتی درمانی و مرکز بهداشت شهرستان مربوطه:

 -23بدینوسییله سکونت خانم  /آقای  .................................................فرزند  ....................................با کد ملی  ..................................به شماره خانوار
 .....................از تاریخ  ..............................لغایت  .........................در روستای (اصلی /قمر  /همجوار)به نام  .........................مورد تائید می باشد.

نام و نام خانوادگی ..................................................:نام و نام خانوادگی  .................................................:نام و نام خانوادگی ....................................:
بهورز خانه بهداشت روستای ......................مسئول مرکز بهداشتی درمانی ..............................رئیس مرکز بهداشت شهرستان....................
مهر و امضاء

.مهر و امضاء

مهر و امضاء

در اين قسمت چيزي ننويسيد

محل الصاق عكس

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

 -1نام خانوادگی:

 -2نام

-3نام پدر:

 -4جنس -1:مرد □  -2زن□
ماه

 -5تاریخ تولد:روز

 -6محل تولد :استان  ....................... :شهرستان  ........................ :بخش:

سال

 -7شماره شناسنامه:

 .........................................................روستا .................................... :
 -8کد ملی:

 -10دین:

-9محل صدور شناسنامه:
 -11وضعیت تاهل -1:متاهل□

مذهب :

 -2مجرد□

 -12وضعیت نظام وظیفه  -1 :دارای کارت پایان خدمت□ (مدت خدمت ضرورت ماه ............سال  -2 )..........دارای معافیت قانونی دائم□
 -13وضعیت ایثارگری:
□ -1جانباز

درصد جانبازی .........درصد

□ -2رزمنده(به مدت  9ماه متوالی یا  12ماه متناوب)
 □ -3آزاده

مدت اسارت :

 -4خانواده معظم شهدا □
 -5فرزند شهید □

مفقودین□

مدت حضور در جبهه :روز  .........ماه  .........سال ...........

روز......ماه .....سال
جانبازان از کار افتاده کلی غیر قادر به انجام کار□

 -6فرزند جانباز  25درصدو باالتر□

 -14سایر موارد  -1سهمیه آزاد□

 -2معلولین عادی□

درصد جانبازی پدر

اسراء□

نسبت..........

درصد

 -3افراد بومی□

 -4مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان□ (مدت خدمت ....روز ...ماه  ...سال )
 -15آخرین مدرك تحصیلی :دیپلم □

کاردانی□

کارشناسی□
معدل :

 16رشته تحصیلی :

گرایش تحصیلی :

 -17دانشگاه محل تحصیل:

استان محل تحصیل:

 -18تاریخ اخذ آخرین مدرك تحصیلی 13../..../.....:

 -19محل اخذ دیپلم.....................

 -20محل جغرافیایی شغل بهورزی مورد تقاضا (فقط روستایی انتخاب شود که فرد متقاضی بومی آن روستا باشد)..............................
 -21محل جغرافیایی انجام طرح برای مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان که در حین انجام تعهدات قانونی هستند.محل خدمت ...........................
 -22نشانی کامل:محل سکونت  :استان ........................شهرستان  ......................روستا .........................خیابان...............................
کوچه ..........................پالك ..........................کد پستی .................................
شماره تلفن ثابت ...........................................کد روستا ..............................شماره تلفن همراه ................................
 -23شماره تلفن برای تماس ضروری:
اینجانب ................................متقاضی شرکت در آزمون قراردادی دانشیییییییییگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر متن آگهی را با دقت و به
طور کامل مطالعه و سپس تقاضای فوق را تکمیل نموده ام و مسئولیت صحت کلیه منیییییدرجات آن را به عهده می گییییییرم  .در صورت اثبات خالف اظهارات
اینییییییجانب در هر مقطع زمانی (قبل و بعد از اشتغال) هر گونه حقی را برای استخدام در آن دستگاه از خود سلب می نمایم .
 -24تاریخ تنظیم فرم:

امضاء و اثر انگشت متقاضی

