فرم استخدام

فرم درخواست استخذام الکتریسین و مکانیسین
شرایط احراز عمومی و اختصاصی داوطلبان :



سالهت جسن ٍ رٍاى تِ تأییذ پششه هعتوذ



دارا تَدى وارت پایاى خذهت یا هعافیت دائن غیز پششىی

ًام................................................................ :



ارائِ گَاّی عذم اعتیاد ٍ عذم سَء پیشیٌِ



حذ اوثز سي  25سال تا احتساب خذهت سز تاسی ( در صَرت ساتمِ ّوىاری در تخش ریلی تِ تشخیص شزوت ًام ٍ ًام خاًَادگی....................................:

حذ اوثز  5سال تِ ایي سمف افشٍدُ هی شَد
شرایط اختصاصی



هذرن تحصیلی دیپلن هىاًیه تزای هىاًیسیي



هذرن تحصیلی فَق دیپلن تزق تزای الىتزیسیي



هعذل حذالل  ( 14هذرن تحصیلی تاالتز یا پاییي تز پذیزفتِ ًوی شًَذ)



ارائِ تعْذ هحضزی آهادگی وار در استاى اصفْاى تٌا تز ًیاس شزوت حذالل تِ هذت  5سال

 آهادگی وار تصَرت شیفتی
هذارن هَرد ًیاس:


فزم استخذام وِ تا دلت ٍ خط خَاًا تىویل شَد



تصَیز پشت ٍ رٍی وارت هلی



تصَیز پشت ٍ رٍی وارت پایاى خذهت



تاریخ تَلذ:

ًام پذر:

شوارُ شٌاسٌاهِ:
وذ هلی:
رشتِ تحصیلی:

هذرن تحصیلی:

شْز هحل سىًَت:

هحل تَلذ:

تصَیز آخزیي هذرن تحصیلی

 یه لطعِ عىس 3*4
هتماضیاى ٍاجذ شزایط هی تایست حذ اوثز تا تاریخ  1302/00/20هذارن السم را تا پست سفارشی تِ ًشاًی  :سپاّاى
شْز -تلَار غذیز -تعذ اس هسجذ صاحة الشهاى -هجتوع اداری عمیك ٍ -5احذ  1ارسال ًوایٌذ.
تذوزات:
شوارُ ّوزاُ:
 ارسال هذارن ّیچ گًَِ حمی تزای داٍطلثاى ایجاد ًخَاّذ ًوَد
 تِ هذارن ًالص اس جولِ هذاروی وِ هغایز تا شزایط عوَهی تَدُ ٍ یاا تاا تااخیز ارساال گزدًاذ تزتیاة اهاز دادُ ٍضعیت تأّل:
آدرس:




ًخَاّذ شذ ٍ هذارن ارسالی تِ ّیچ ٍجِ هستزد ًوی گزدد.

ٍضعیت ًظام ٍظیفِ:

شوارُ هاتت:
هجزد

هتأّل :

شزوت پس اس تزرسی هذارن ارسالی اساهی ٍاجذیي شازایط تازای شازوت در هصااحثِ را اس طزیاك ٍب ساایت
 www.alborzniroo.irاعالم خَاّذ ًوَد
ًذارم
دارم
هذرن : ICDL
لثَل شذگاى در هصاحثِ حضَری حیي وار در دٍرُ ّای آهَسشی ًیش شزوت های ًوایٌاذ در طاَل دٍرُ وواه
ًذارم
ساتمِ وار تا راُ آّي داریذ؟ دارم
ّشیٌِ آهَسشی دریافت خَاٌّذ ًوَد.

