بسمه تعالی
فرم تقاضانامه همکاری

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران )
اینجانب  ....................................................متعهد می شوم تمامی موارد خواسته شده در پرسشنامه را صادقانه و در صورت لزوم با ارائه مدارک مستند به طور کامل و خوانا بنویسیم
امضاء  /تاریخ :
تابا استفاده از آن بررسی های الزم انجام گیرد لذا در صورت ارائه اطالعات غیر صحیح  ,می تواند مطابق ضوابط تصمیم الزم را اتخاذ نماید.
تذکر  :لطفا درصورت عدم ارتباط اطالعات خواسته شده در هر محور جاهای خالی را با خط تیره ( ) -عالمت گذاری کنید.
کد ملی ده رقمی

جنسیت :
زن

نام :
نام خانوادگی:
شماره شناسنامه:

محل صدور

نام پدر:

تاریخ تولد

محل تولد

نام خانوادگی قبلی

ملیت

نوع معافیت :
مشمول :
وضعیت نظام وظیفه  :معاف :
انجام خدمت سربازیاز سال  .....................تاسال.......................واحد و نشانی محل خدمت ...........................................

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

سال شروع

سال پایان

تابعیت

مذهب

دین

وضعیت تاهل :مجرد :
فوت همسر :
متارکه :

نام و نشانی موسسه یا دانشگاه

مرد

متاهل:
تعداد فرزندان:

توضیحات (درصورت وجود وقفه یا
انصراف تحصیلی علت را توضیح دهید )

لیسانس

وضعیت تحصیلی

فوق لیسانس
دکترا
دکترای تخصصی

کسب رتبه علمی یا
........

نام رشته علمی ,فرهتگی و ورزشی

سطح برگزاری ( شهرستان ,استان ,کشور)

مقام کسب شده

دستگاه برگزار کننده

سال کسب مقام

درصورت کسب مقام مدارک الزم را ضمیمه فرمائید
نام اداره یا محل کار

نوع کار و سمت

تارخ شروع

تاریخ خاتمه

علت تغیر شغل

نشانی و تلفن محل کار

استان  /شهرستان

سوابق کاری
سوابق ایثارگری
(درصورت داشتن سوابق ایثارگری مدارک الزم را ضمیمه فرمائید).

مدت حضور در جبهه :
درصد جانبازی:
جانباز :

آزاده :

مدت اسارت:

خانواده ایثارگران:

نشانی دقیق محل سکونت خود را بنویسید :
شهر
استان
فعلی

نشانی کامل

کدپستی ده رقمی

قبلی
شماره تماس ضروری :تلفن ثابت :

تلفن همرا ه:

کروکی نشانی محل سکونت فعلی
شمال

خواهشمند است شرحی از فعالیتهای علمی و پزوهشی خود را عنوان نمایید .

صحت مندرجات فوق مورد تائید اینجانب  .............................................میباشد .
تاریخ تکمیل ...............................
امضاء:
تذکرات :

-

به مدارک ناقص و یا مدارکی که بعد از اتمام مهلت مقرر به پست تحویل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد .

-

به مدارک تحصیلی پایین تر معادل و رشته های غیر مرتبط ترتیب اثر داده نخواهد شد.

-

به درخواست های فاقد مدارک ترتیب اثر داده نخواهد شد .بدیهی است پس از بررسی درخواست های واصله از واجدین شرایط جهت مراحل بعدی دعوت
به عمل خواهد آمد .

-

هرگونه اطالع رسانی بعدی از طریق وب سایت مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران به نشانی  www.imprc.irانجام خواهد شد .

