
 

  لی تاسوِ تؼا

 ضواضُ:                                                            جوَْضی اسالهی ایطاى                                                                                                                                  

 ٍظاضت آهَظش ٍپطٍضش  

      /       /      تاضید  :                                                  استاى فاضسهَظش ٍپطٍضش آازاضُ کل                                                                                                                         

                                                                                                                                      

                                                          فارس آموزش و پرورش به: هسته  گسینص اداره کل         

 ....................................   موزش و پرورش آ اداره از :           

       

 موضوع: معرفی نیرو              
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   
      

     نحوه اضتغال      
 

             هؼطفی هی گطزز. شیل ضتتِ صَ سترسام اتطای  هطغَل تِ کاض است         کِ زض سوت         /     /          هَضخ                          ضواضُ  ًاهثطزُ تِ هَجة هجَظ      

 ًیطٍی ططحی                                     ظ هؼلن  سطتا                   قطؼی        ظهایطی                   آ           پیواًی                   کاض هؼیي             قطاضزاز            

 ًس لیسا  اذص هسضک تحصیلی تِ زلیل تثسیل ٍضغ        

     ُ(هطاٍضتغییط ضضتِ تسضیس تِ زیٌی ٍ قطآى ٍ -آهَظضی تِ پطٍضضی –ازاضی تِ آهَظضی  –ذسهاتی تِ آهَظضی  -)ذسهاتی تِ ازاضیتِ ....................  اظ ..................تغییط سوت         

                ...............................ٍ هَضَع اتالؽ    31/      /          هَضخ                             ُضواض ذطیي اتالؽ  گعیٌص تِآ الف(:در صورتی که قبال به گسینص معرفی ضذه        

  ب( اتالؽ یکسالِ زاضز        

  ایثارگری وضع      

    .......................... ًسثت تا ضْیس                             زضصس        ...........................    جاًثاظ              

   ...................... یا آظازُ جاًثاظًسثت تا   اُ                         .............. ه سال ٍ ....................   آظازُ               

                        .  

  مذارک پیوستی                     

                                 تصَیط هسضک تحصیلی      -3           آظهایطی استرسام  حکن اٍلیي  تصَیط  -2 تطگ(         2زاضاطالػات فطزی) تکویل ضسُ ػکس ًوَى تطگ -1                      

 کاضت هلی پطت ٍ ضٍ زض یک صفحِ   تصَیط  -6          تصَیط توام صفحات ضٌاسٌاهِ  -4                   -4

 تصَیطهساضک اهتیاظ آٍض -8     تصَیط هسضک ایثاضگطی     -7      ًاهثطزُ        تکاضگیطی یا تغییط سوت تطایازاضُ کل تصَیط هجَظ  -6                       

   :یي تطگ زض زٍ ًسرِ تٌظین هی گطززا َجِ:ت                        

  پطسٌلی شیٌفغپطًٍسُ  زضج ٍ ضثط زضًسرِ زٍم  اضسال ضَز .     ب(طاُ هساضک پیَستی تِ ّستِ گعیٌص ًسرِ اصلی تِ ّو الف(                        

  . قطؼی اًجام ضَز تاضید استرسام ظهایطی تِ قطؼی هی تایست ضص هاُ قثل اظآ: هؼطفی ًیطٍّای  تصکط  -                     

    _____________________________________________________________________________________________________________   

   ضطٍضی:  ...................................تَضیحات                 

 ........... ازاضُ آهَظش ٍ پطٍضش ًام ٍ ًام ذاًَازگی ضئیس                                                         ًام ٍ ًام ذاًَازگی هسؤٍل اهَض ازاضی                          

 اهضاء  ٍ هْط                                                                                                     ءاهضا  طٍهْ                                 
 

 داوطلب مطخصات فردی  

         تاضید تَلس :                                ًام پسض:                                         :ًام ذاًَازگی قثلی ًام ٍ                               ًام ذاًَازگی : ًام ٍ 

         ّل :  تأ ٍضغ            : هصّة                زیي :        هحل صسٍض:                                       هلی :   کس                       ضواضُ ضٌاسٌاهِ :       

      ضْط هحل تحصیل:                                           ل : ى هحل تحصی استا        ضضتِ تحصیلی:              لی :            یهسضک تحص       ٍظیفِ  :          ًظام ٍضغ

  :هحل کاض ًی ًطا

هحل  سکًَت: ًی ًطا  

 :ضْطسک                                        :            ثاتتضواضُ                                            : ّوطاُ ضواضُ   

 ثبت در رایانه گزینش

 شماره
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