فرم ش اره  :1فرم ا راز سکونت

 -1مشخصات فردی:

 -1نام :

 -2نام تانوادگی:

 -3نام پدر :

 -4ش اره ش اس ام :

 -5ش اره ملّی:

 -6ج سیت:

-8میا مومد:

 -7ماریخ مومد :

 -9وضعیت تدمت ندام وظیت :

معاف

پایاب تدمت

سایر

 -10نوع دیپلم :
 -11وضعیت مأها:

مورد

 -13نام ونام تانوادگی ه سر:

متأها

 -12معداد افراد میت مکتا:
 -15شغا ه سر:

 -14می یالش ه سر :

-16نشانی اما میا سکونت فعلی:
 -17ش اره م اس(ثابت :
 -19ش اره م اس در مواقع ضروری:

 -18ملتر ه راه :
نس ت با متقاضی:

نام و نام تانوادگی :

 -20ای وانب  ............................مسئومیت ناشی از عدم رعایت دقی ضواب و شرای اعالم شده در متر آگهی را پذیرفت و چ انچ در هر یس از
مرا ا پذیرش تالف اطالعاش اعالم شده موس ای وانب میرز شود مرا ا طی شده اب مم یکر ملقی و تی در صورش شر ت در السهای
آموزشی ض ر ق ول اتراج متعهد می گردم برابر معهد اتذ شده موظف ب پرداتت هزی های مربوط شوم و تی در صورش مغو کم استخدامی
صادر شده

هرگون اعتراضی را از تود سلب می ن ایم.
ماریخ و ام ا :

- 2رضایت نامه سرپرست داوطلب:

 -21بدی وسیل ای وانب  ..................................سرپرست /ومی /قیم تانم  /آقای  .................................فرزند  ..............................رضایت اما تود
را برای شر ت نام رده در آموزش دوره بهورزی ب ع واب بهورز برای تان بهداشت  .................................................اعالم می دارم.
ماریخ و ام ا :
 -3تائیدیه شورای اسالمی:

 -22بدی وس یل بومی بودب و س کونت تانم  /آقای  ...............................................فرزند  ..........................................با د ملی...............................
از ماریخ  .................................مغایت  ..........................در روستای (اصلی /ق ر  /ب نام ................................مورد مائید می باشد.

نام و نام تانوادگی :
شورای اسالمی روستا
ام ا

نام و نام تانوادگی :

نام و نام تانوادگی :

رئیس شورای اسالمی روستا

شورای اسالمی روستا

مهر و ام ا

ام ا

-4تائیدیه خانه بهداشت  ،مرکز خدمات جامع سالمت و مرکز بهداشت شهرستان مربوطه:

 -23بدی وس یل س کونت تانم  /آقای  .................................................فرزند  ....................................با د ملی  ..................................ب

د تانوار

 .....................از ماریخ  ..............................مغایت  .........................در روستای (اصلی /ق ر  /ه ووار ب نام  .........................مورد مائید می باشد.

نام و نام تانوادگی ..................................................:نام و نام تانوادگی  .................................................:نام و نام تانوادگی ....................................:
بهورز تان بهداشت روستای ......................مسئول مر ز بهداشتی درمانی ..............................رئیس مر ز بهداشت شهرستاب....................
مهر و ام ا

مهر و ام ا

.مهر و ام ا
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