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 تعالي سمهاب

 بخش اول: تعاريف  

شهدای )بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران در نظر دارد جهت تکمیل نیروی تاسیسات 

 به کارگیری کند. شرکتیرا با توجه به شرایط ذکر شده در دفترچه به صورت آقا نفر  5تعداد یافت آباد( 

 مفاهیم برخی از اصطالحات بکار رفته در این دفترچه به شرح زیر است: 

موسسه: به دانشگاهها یا دانشکده های علوم پزشکی و خددمات بهداشدتی درمدانی و سدایر موسسدات تابعده وزارت بهداشدت درمدان و  .1

نیازهدای نیدروی انسدانی مراکدز بهداشدتیك مراکدز  رفد  به خودنسبت آتی های وبرنامه اهداف به توجه با میشودکه طالقآموزش پزشکی ا

 درمانی و بیمارستانها و سایر واحدهای تابعهك اقدام به استخدام مینمایند. )مطابق جدول فهرست شغل محلها(

یا نهادهای عمومی غیردولتیك شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی کده  هاك مؤسسات دولتیك مؤسسات کلیه وزارتخانهاجرایی:  دستگاه .2

شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایرانك سازمان گسترش و نوسازی صدنای  ایدرانك باند  

 خدمات کشوری( دستگاه اجرایی نامیده میشوند.( قانون مدیریت 5های دولتیك )کلیه دستگاههای موضوع ماده ) مرکزیك بانکها و بیمه

منظورك آیین نامه اداری استخدامی کارکنان غیر هیدات علمدی مصدوي هیدات امنداش دانشدگاه هدای علدوم آیین نامه اداری استخدامی:  .3

 گردیده است.پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور می باشد که به استناد ماده ی  قانون احکام دائمی توسعه کشور تدوین 

هدای علدوم پزشدکی کشدور یدا سدایر  اطالق میشود که به صورت قانونی در یکدی از دانشدگاه شخصیه بقراردادی کار معین:  داوطلب .4

آیدین نامده اداری  31مداده  5موسسات تابعه وزارت بهداشتك درمان وآموزش پزشکی در قالب قرارداد انجام کار معین )موضوع تبصره 

 یر هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور( اشتغال داشته باشد. استخدامی کارکنان غ

اطالق میشود که به صورت قانونی در یکی از دانشگاههای علدوم پزشدکی کشدور یدا سدایر  شخصی بهقرارداد مشاغل کارگری:  داوطلب .5

آیین نامه مذکور( اشدتغال  32ماده  موسسات تابعه وزارت بهداشتك درمان و آموزش پزشکی در قالب قرارداد مشاغل کارگری )موضوع

 داشته باشد. 

های علدوم  اطالق میشود که به صورت قانونی از طریق یکی از شرکتهای تامین نیرو طرف قرارداد دانشگاه شخصی بهشرکتی:  داوطلب .6

پزشکی کشور یا سایر موسسات تابعه وزارت بهداشتك درمان و آموزش پزشکی به صورت خریدد خددمت از بخدش خصوصدی )موضدوع 

 آیین نامه مذکور( اشتغال داشته باشد.  22تبصره ماده 
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 : ایثارگران شامل موارد زیر هستند: داوطلب ایثارگر .7

 ( درصد شامل: 25الف( ايثارگران سهميه بيست و پنج )

 جانبازان 

 آزادگان 

 همسر و فرزندان شهدا 

 همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و باالتر   

 همسر و فرزندان آزادگان دارای ی  سال و باالی ی  سال اسارت 

 پدرك مادرك خواهر و برادر شهید 

 

 

 ( درصد شامل: 5ي( ایثارگران سهمیه پنج )

 ها  سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبههرزمندگان با 

 ها  همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه

 فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد  

 فرزندان آزادگان کمتر از ی  سال اسارت 

 

 ها عبارتند از:   تذکر: مراج  تأیید مدت حضور داوطلبانه در جبهه

 های نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود  معاونت نیروی انسانی هر ی  از رده .1

معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقالي اسالمی در مورد بسیجیان و نیروهای مردمی اعدم از مسدتخدمین  .2

 جهاد کشاورزی در مورد جهادگران. شغل معاونت توسعه و مناب  انسانی وزارت دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد

درصد سدهمیه اسدتخدامی  3داوطلب معلول: به معلولی اطالق می شود که با ارائه معرفی نامه از سازمان بهزیستی مشمول استفاده از  .8

 قانون حمایت از حقوق معلوالن می باشد. 

 .نامك مشمول سهمیه ایثارگران و سهمیه معلولین نباشد ثبت درزمان میشودکه اطالق شخصی آزاد: به داوطلب .9
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 بخش دوم: شرايط عمومي و اختصاصي استخدام 

 شرايط عمومي داوطلبان -1

 داشتن تابعیت ایران  .1

 اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  .2

 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  .3

 انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان  .4

داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام میشوند)به تشخیص شورای طب کار یا کمیسدیون  پزشدکی  .5

 دانشگاه(. 

 عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر  .6

 رثن سابقه محکومیت جزایی مونداشت .7

 عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاههای اجرایی توسط آراش مراج  قضایی و ذیصالح. .8

 داوطلبان استخدام نباید جزش نیروهای بازخرید خدمت و همچنین بازنشسته دستگاههای اجرایی باشند.  .9

 شرايط اختصاصي استخدام:   -2

 الف( شرایط سنی داوطلبان:

 سال تمام  30 سال و حداکثر 20داشتن حداقل 

 

 : موارد زیر به شرط  ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر افزوده می شود:  1تبصره

جانبازانك آزادگانك فرزندان شهداك فرزندان جانبازان و فرزندان آزادگان ی  سال اسارت و باالترك از شرط حداکثر سدن معداف مدی  .1

 باشند  

درصد در صورت ثبت نام در آزمونك مکلف به رعایت حداکثر سنهای اعدالم شدده در ذیدل  5درصد و  25سایر مشمولین سهمیه  .2

 میباشندك در غیراین صورت از ادامه فرایند استخدام حذف خواهند شد.   

o  پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان پنج سال 

o  طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمدان بسدتری داوطلبانی که در جبهه ها به

  شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه ها

o  آن دسته از فرزندان شاهدك جانبازان از کار افتاده کلیك آزادگان از کار افتاده کلی و فرزندان آنان که با کسب حد نصداي

لی و رعایت ترتیب نمرات مکتسبه در سهمیه آزاد آزمون استخدامی پذیرفته میشوندك میتوانند همانند سایر فرزندان قبو

 شاهدك جانبازان و آزادگان از شرط معافیت حداکثر سن بهره مند گردند. 

 سال 5سابقه خدمت کارمندان تمام وقت دولتی حداکثر به میزان  .3
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ادی شاغل در موسسات تابعه وزارت بهداشتك درمان و آموزش پزشکی )اعم از قراردادکار معین و سنوات قراردادی داوطلبان قرارد .4

 سال )طبق سابقه بیمه قابل قبول(.   15پزش  خانواده و قرارداد مشاغل کارگری( حداکثر به میزان 

طرف قرارداد با موسسات تابعه  سنوات  شرکتی داوطلبان شرکتی شاغل که به صورت غیرمستقیم و از طریق شرکتهای پیمانکاری .5

 سال)طبق سابقه بیمه قابل قبول(  15وزارت بهداشت ك به خدمت اشتغال دارندك حداکثر به میزان 

سنوات قراردادی یا شرکتی داوطلبانی که در سالهای گذشته به صورت قدرارداد تمدام وقدت )اعدم از قراردادکدار معدین و پزشد   .6

در موسسات تابعه وزارت بهداشت و یا شدرکتهای پیمانکداری طدرف قدرارداد آنهدا بده خددمت  خانواده و قرارداد مشاغل کارگری(

 سال )طبق سابقه بیمه قابل قبول(  5اشتغال داشتهاند و با موسسه قط  همکاری نمودهاند حداکثر به میزان 

العمل های مربوطده بده حالدت اشدتغال دیگدری در صورتیکه افراد در یکی از حاالت شرکتی یا قراردادی شاغل بوده و براساس دستورنکته: 

 سال ارفاق سن بهرمند گردند.  15تبدیل وض  شده اند)اشتغال بصورت مستمر(ك می توانند حداکثر از 

مجلس شورای اسالمی به ازاش تاهدل و  19/8/1400قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوي  15به استناد بند الف ماده  .7

 سال به سقف محدودیت سنی اضافه می شود.  5نیز داشتن هر فرزند یکسال تا حداکثر 

 .سال بيشتر نخواهد بود15مجموع سنوات اضافه شده به سن داوطلبان در هر حال از نكته: 

 بخش سوم: مواد آزمون 

 شغلي  وانعن ـ1جدول شماره 

 زمان آزمون متعاقبا اعالم خواهد شد.

 :کارشناس تاسيساتشرايط احراز شغل – 2دول شماره ج

 :احرازمهم در خصوص شرايط  تذکرات

  مجاز به شرکت در آزمون مي باشند . ليسانسصرفا دارندگان مدرک تحصيلي 

 .دارندگان مدرک تحصيلي باالتر و دانشجويان حق شرکت در آزمون را ندارند 

    شايان ذکر است افراد متقاضي بايد ضمن داشتن سالمت جسمي ، روحي ، رواني و اخالقي الزم است از مهارت هـا

الزم در زمينه برق ، تاسيسات، سيستم ها  برودتي حرارتي)چيلر، ديگ بخار ، ديگ آبگـرم (اگااسـت ، هواسـاز ، 

جوشكار  ، داکـت کشـي و کابـل کشـي رايانـه ، تعميرات موتورخانه ، سيستم آب و فاضالب ، سيستم تلفنخانه ، 

 سيستم گازها  طبي ، تعميرات ويلچر و برانكارد ، تعميرات ساختماني و ساير موارد برخوردار باشند.

 شغلی عنوان محل خدمت تعداد

 کارشناس تاسیسات یافت آبادشهدای بیمارستان   نفر آقا 5

 عنوان شغلی شرایط احراز 

 مهندسی برق کلیه گرایشها –تاسیسات کلیه گرایشها  –کارشناسی : مهندسی مکانی  کلیه گرایشها 
 

 کارشناس تاسیات
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 ها  قانوني  بخش چهارم: امتيازات و سهميه

 استخراج نتایج آزمون به ترتیب ذیل خواهد بود: 

 الف( سهميه ايثارگران: 

ایثارگرانك استخدام آندان مطدابق ضدوابط و مقدررات جداری و بدا  درصد  5و  درصد 25در فرآیند جذي و استخدام مشمولین سهمیه  -1

 )صرفا از طریق شرکت در آزمون و طی کردن مراحل استخدامی (هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت می پذیرد. 

باشدد. بددیهی  الزامدی نمدیایثدارگران  درصد 5و  درصد 25کسب حد نصاي نمره آزمون استخدامی موسسات برای مشمولین سهمیه  -2

 کسب حد نصاي نمره امتحان در شغل مربوط الزامی است.  خارج از سهمیه ذکر شده است

 ب( سهميه معلولين: 

درصد قدانون جدام  حمایدت از معلدوالن(  3تان از محل سهمیه استخدامی )جذي معلولین با ارائه معرفینامه از اداره کل بهزیستی اس

صرفاً از طریق شرکت در آزمون استخدامی موسسات ك کسب حد نصاي نمره الزم و رقابت بین کلیه داوطلبان معلول بر اساس نمره مکتسبه 

 در آزمون استخدامی موسسات و با رعایت ساز و کارهای ذیل صورت میپذیرد: 

هی است چنانچه در زمان بررسی مدارك سهمیه مورد اشاره تایید نگرددك داوطلب مذکور از ادامه فرایند استخدامی حذف خواهدد . بدی -1

 شد. انتخاي افراد برتر جهت استفاده از سهمیه یاد شده از طریق رقابت بین جامعه معلولین صورت خواهد پذیرفت. 

 شوند را داشته باشند.  که جهت آن استخدام می معلولین باید توانایی الزم برای انجام کاری -2

وزیران عضو کمیسیون امور اجتمداعی و دولدت الکترونید ك 22/04/1389مورخ  88384/44178( آیین نامه شماره 5بر اساس ماده) -3

 بالمان  میباشد.  استخدام معلوالن به شرط آنکه به تشخیص سازمان بهزیستی کشورك معلولیت آنان مان  از مأموریت کاری آنها نباشدك

 ها:  سایر سهمیه

های استخدامی ایثارگران) مندرج در بند الف( و معلولین عدادی )منددرج در  کلیه سهمیه استخدامی هر  دانشگاه پس از کسر سهمیه

بشدرح ذیدل  سایر داوطلبان آزاد درصورت برخورداری از مفاد مندرج در آگهی و کسب حدنصاي نمرهك بده ترتیدب نمدره فضدلیك بند ي(ك به

 اختصاص خواهد یافت:

 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت( سهميه پ
 

( تدا حدداکثر ده 2قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیدت بده ازاش تاهدل و نیدز هدر فرزندد دو درصدد) 15ماده  "ي"به استناد بند 
 فرد اضافه خواهد شد.  )کتبی( ( به نمره مکتسبه10درصد)

  
ود اظهاری داوطلبان می باشدك در ت خعاالگرفته شده در این بند بر اساس اط ظرعمال امتیازات و افزایش سن در نتوجه به اینکه اتذکر : با 

از  روهیند استخدام حذف و وضدعیت ایدن گداباشدك از سایر فره ت ك داوطلب فاقد مدارك مثبتصورتی که در مرحله بررسی مدارك و مستندا
 .ین خواهد شدر داوطلبان تعییت با سابافراد متعاقباً در رقا
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 ثبت نام: پنجمبخش 

 ) ثبت نام صرفاً به صورت اینترنتی می باشد(مدارك مورد نیاز در هنگام ثبت نام اینترنتی

 دارای مدارك ذیل باشند: در زمان ثبت نام صرفاً داوطلبانی می توانند در این آزمون ثبت نام نمایند که 

 الف( مدرك و مقط  تحصیلی مندرج در آگهی

 ي( کارت ملی

 ج( شناسنامه عکس دار

 د( کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم

 ه( ارائه مدارك و مستندات سازمان بهزیستی کل کشور برای مشمولین استفاده از سهمیه معلولین

 ایثارگری)ویژه داوطلبان ایثارگر(و( مدارك دال بر 

 :اقدامات مورد نیاز برای ثبت نام اینترنتی

 الف( تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی)تقاضا نامه ثبت نام(

بایست ی  قطعه عکس پرسنلی خود را بر اساس شرایط ذیل اسکن نموده و فایدل آن  را از ي( ارسال فایل عکس اسکن شده : داوطلب می

 مون ارسال نماید:طریق سامانه آز

 که در سال جاری گرفته شده باشد و حتی االمکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد. 3×4عکس تمام رخ  -

 باشد. JPGعکس اسکن شده با فرمت -

ایدت کیلو ب70پیکسل باشد و حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از  300×400و حداکثر  200×300اندازه عکس اسکن شده باید حداقل  -

 بیشتر باشد.

 تصویر داوطلب باید واضحك مشخص و فاقد اثر مهر یا منگنه یا هرگونه لکه باشد و فاقد حاشیه های زائد باشد. -

 کیلو بایت بیشتر باشد.70و حجم فایل ذخیره شده نباید از  JPGپ( ارسال فایل اسکن شده مدرك تحصیلی با فرمت 

لیك شناسنامه و کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمتك مطابق با توضیحات فوق اقدام به اسدکن تذکر: داوطلبان می بایست از اصل کارت م

 نمایند.

تذکر مهم : با توجه به مشکالت بوجود آمده در آزمون های قبلیك در خصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبانكکه این موضدوع اکثدراً بدرای 

گردد که عالوه بر کنترل اطالعات ثبت نامیك حتمداً انجام می شودك رخ داده استك تأکید میداوطلبانی که ثبت نام آنان توسط دیگران 
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نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عکس داوطلب دیگری به جای عکس شدما ارسدال نگردد.بددیهی اسدت کده در 

 ات با وی رفتار خواهد شد.صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضیكتحت عنوان متخلف و مطابق مقرر

 تاريخ ثبت نام:

 انجام خواهد پذیرفت. 23/09/1401روز  مورخ  13لغایت ساعت   19/09/1401ثبت نام به صورت اینترنتی و از روز  مورخ      

اقددام  الکترونیکدیمراجعه و  نسبت بده ثبدت ندام  /https://hcod.iums.ac.irبایست به ادرس اینترنتی متقاضیان واجد شرایط می     

 نمایند.

 تذکر بسیارمهم در خصوص  اطالعات ثبت نامی: 

الف( متقاضیان شرکت در آزمون باید پس از پایان ثبت نام کد رهگیری خدود را یادداشدت نمدوده و تدا پایدان مراحدل اسدتخدام ندزد خدود 

 نگهداری نمایند.

 ي( به ثبت نام های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 نامی)خوداظهاری( داوطلبدان و سدهمیه ( بر اساس اطالعات ثبتشرکت در آزموناولیه )معرفی افراد برای  لیست توجه به اینکه اعالمبا پ( 

هرگونه تغییر در اطالعات وارد شده به نحوی که منجر به بهدره منددی داوطلدب از  و كتخاي شده توسط آنان صورت می گیردهای قانونی ان

ست ورود اطالعدات مدذکور در فدرم تقاضدانامه ا الزماولویت یا امتیاز مربوطه گرددك کل فرایند اعالم نتیجه را با اختالل مواجه می سازدك لذا 

صداقت صورت گیرد چراکه با توجه به مشکالت به وجود آمدده در آزمدون  با دقت و ثبت نام )به خصوص اگر در کافی نت صورت می گیرد(

و داوطلب حدق هدیچ گونده اعتراضدی نخواهدد  بررسی مدارك به هیچ وجه امکانپذیر نمی باشد های قبلیك اصالح اطالعات مذکور در هنگام

 .خواهد بود مان ثبت نامی میسرصرفا در بازه زداشت. الزم به ذکر است آخرین فرصت ویرایش مشخصات ثبت نامی افراد 

در صورتی که هر ی  از مدارك داوطلبان مغایر با شرایط مندرج در این آگهی باشد هیچ گونه حقی برای متقاضی ایجاد نخواهدد کدردك  

مربوطده از و در هر مرحله از آزمونك اعالم نتایج اولیهك مصاحبه استخدامی و حتی در صورت پذیرش نهایی امتیدازك اولویدت یدا سدهمیه 

سدابقه اشدتغالك پایدان خددمت  تحصدیلیك)ایثارگریك مددارك. ضدمناً داوطلب سلب خواهد شد و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی ندارد

از مراج  ذیربط استعالم خواهد گردید و تطبیق اولیه انجدام شدده مدالك قطعدی بدر اصدالت مددارك  معلولیتك امتیاز تاهل و فرزند ك(ك

 نخواهد بود.

 

 بخش ششم: نحوه پذيرش داوطلبان و اعالم نتيجه 

پس از بررسی اطالعات متقاضیانك لیست افراد واجد شرایط جهت انجام آزمون اعالم خواهد شد.و ثبت ندام بده منزلده مجدوز شدرکت در -1

 آزمون نخواهد بود.

 خواهد شد.اطالع رسانی  /https://hcod.iums.ac.ir متعاقبا از طریق سامانه مونزمان آز-2
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داوطلبان استخدام میبایست سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام میشوند را داشته باشدند. در صدورت عددم -3

تأیید توانایی داوطلبان استخدام توسط دستگاه مربوطه در مرحلده مصداحبه اسدتخدامی و معاینده پزشدکیك مرجد  رسدیدگی بده اعتدرا  

 ای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مربوطه میباشد.داوطلبانك شور

داوطلبانی که در زمانهای مشخص شده توسط دانشگاه برای برای بررسی مداركك نسبت به ارائه مدارك و مستندات الزم اقدام ننمایند از -4

نده مدوارد از سدایر شدرکت کننددگان بده انجام مراحل بعدی محروم و حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت. بدیهی است دانشگاه در اینگو

 .ترتیب نمره فضلی دعوت خواهند نمود

مربوطه خواهد بدود و داوطلبدان  دانشگاهمتعاقباً از طریق سایت نحوهك زمان و مکان مصاحبه استخدامی  خصوصرسانی در  اطالع هرگونه-5

 اطالعات مورد نیاز خود را از این طریق دریافت خواهند کرد. بنابراین داوطلبان می بایست به طور مرتب به سایت مراجعه نمایند. 

 

 

 فرم ثبت نام:

نام :  -1  جنست :      -4 نام پدر:  -3 نام خانوادگی :   -2 

 محل تولد )بخش( :  -8 محل تولد )شهرستان( :  -7 محل تولد ) استان( :         -6 تاریخ تولد :        -5

 مذهب :       -13 دین : -12 شماره ملی: -10 شماره شناسنامه : -9

تاریخ صدور کارت پایان  -16 وضعیت نظام وظیفه :        -15 وضعیت تأهل:      -14

 خدمت و یا معافیت :

فایل اسکن محل بارگذاری  -17

 :پرسنلی عکس

 سهمیه ها : -18

 سهمیه آزاد 

 معلول جسمی حرکتی                کم شنوا   ناشنوا                  کم بینا                نابینا  سهمیه معلولین

 وباالتر%25فرزند جانبازان همسر و  فرزند شهداش همسر و  آزاده   جانباز   درصد 25سهمیه 

 یکسال اسارت دارای یکسال و باالیفرزند آزادگان همسر و  برادر شهداش  پدر ك مادرك خواهر و 

 فرزندآزادگان زیر یکسال اسارتهمسر و   رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه درصد 5سهمیه 

 حضورداوطلبانه درجبههفرزند رزمنده دارای سابقه حداقل شش ماه                    25فرزند جانبازان زیر% 
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 :به سهمیه بارگذاری فایل مربوط -19

 مشخصات تحصیلی داوطلب:

 رشته تحصیلی : -22 بارگذاری فایل اسکن مدرك تحصیلی: -21 آخرین مدرك تحصیلی:  -20

 تاریخ اخذ آخرین مدرك تحصیلی :     -25 استان محل تحصیل : -24 معدل : -23

 اطالعات تکمیلی:

 :بهمراه کد شهر شماره تلفن ثابت -28 کدپستی :-27 نشانی کامل محل سکونت : -26

 کارشناس تاسیسات شغل: -31 شماره تلفن ثابت برای تماس ضروری : -30 شماره تلفن همراه : -29

 امتیاز تاهل و فرزند : -32

مجرد 

 تاهل 

 + فرزند 1متاهل  

   + فرزند 2متاهل  

  + فرزند 3متاهل  

   + فرزند 4متاهل  

33-  اینجانب متقاضی شرکت درآزمون ك متن آگهی مربوطه را با دقت وبه طور کامل مطالعه وسپس فرم فوق را تکمیل نموده ام و 
خالف اظهارات اینجانب در هرمقط  زمانی)قبل و بعد از اشتغال( مسئولیت صحت کلیه مندرجات آن را به عهده می گیرم. درصورت اثبات 

 هرگونه حقی را برای جذي درآن مجموعه از خود سلب می نمایم.

 از حروف و اعداد انگلیسی استفاده کنید.را در کادر زیر وارد کنید. توانید رمز عبور مورد نظر خودبرای مراجعه آنی و ویرایش مجدد فرم می


