فرم استخدام افراد بكار گيري شده در دفتر پيشخوان دولت شماره ....................آقاي/خانم..............
نام خانوادگی:

نام :
جنسیت  :مرد

زن

نام پدر:

وضعیت تاهل :مجرد

شماره شناسنامه:

تاریخ تولد:

مدرک تحصیلی:

رشته تحصیلی:

تلفن همراه:

متاهل
/

/

سابقه کار  :دارد
محل تولد:

کدملی:

توضیحات.....................................

ندارد

سمت:

محل صدور:
مذهب:

تلفن ثابت منزل:

EMAIL:

کد بیمه:

آدرس سكونت فرد بكارگيري شده
آدرس دقیق سكونت فعلی:
آدرس دقیق سكونت قبلی:
معرفی کننده جهت همكاري در دفتر:

کدپستی محل سكونت (الزامی است):

مشخصات دفتر

– توسط دارنده پروانه تكميل گردد

نشانی محل دفتر (مورد تقاضا براي همكاري):
نام و نام خانوادگی مسئول دفتر:
شماره فاکس دفتر:
خیابان فرعی:

شماره پروانه دفتر :
شهرستان:

شماره تلفن ثابت دفتر:

نام شهر  /روستا:

پالک:

خیابان اصلی:

کدپستی (الزامی است):

*معرفی کننده جهت همكاري در دفتر(الزامی است در صورت معرفی ,معرفینامه پیوست گردد):

اینجانب........................................

با آگاهی کامل از شرایط ایجاد دفاتر پیشخوان خدمات دولت ،متقاضی همكاري با دارنده پروانه ،به

شماره ..................................هستم و متعهد به رعایت کامل مفاد آیین نامه از جمله موارد زیر می باشم:


عدم اشتغال دولتی(رسمی  ،پیمانی ،قراردادي یا خرید خدمت)



حفظ امانت داري نداشتن منع قانونی براي فعالیتهاي اجتماعی
*ضمائم :تصویر (تمام صفحات شناسنامه

خدمات ارائه شده در دفتر مربوط به ادارات -1 :

کارت ملی

آخرین مدرک تحصیلی
-3

-2

امضاء و اثر انگشت

تصویر کات پایان خدمت(براي آقایان )
-4

-5

)

-6

مربوط به مسئول دفتر

اینجانب ......................... ............مسئول دفتر شماره  .........................متعهد می گردم قبل از جابجایی نیرو ي دفتر ضمن
تكمیل فرم مذکور به همراه ضمائم و تسلیم به دبیرخانه کارگروه نسبت به جابجایی نیرو اقدام نمایم.
**بدیهی است در صورت اثبات خالف موارد مذکور  ،در هر مرحله  ،کارگروه استانی میتواند نسبت به ابطال تقاضا یا پروانه (قبل یا بعد)
اقدام نماید.
نام و نام خانوادگی دارنده پروانه:

نام و نام خانوادگی متقاضی استخدام در دفتر:

تاریخ تكمیل:

تاریخ تكمیل:

امضاء و اثر انگشت:

امضاء و اثر انگشت:

