(( پشسطٌاهِ هتقاضياى ايجاد ماسياتي غيش دٍلتي داخلي ))

ًام خاًَادگي :

ً - 1ام :
- 2تاسيخ تَلذ 13 / / :
- 3ضواسُ ضٌاسٌاهِ :

ًام پذس :

ٍ- 4ضعيت ًظام ٍظيفِ :

ٍ- 5ضعيت تاّل :

هحل صذٍس:

هعافيت دائن

هتاّل

ماست پاياى خذهت

هجشد

- 6ديي :
ٍ- 7ضيعت ايثاسگشي  :آصادُ
- 8آخشيي هذسك تحصيلي :

جاًثاص

سصهٌذُ

سضتِ تحصيلي :

خاًَادُ ضْيذ
داًطگاُ هحل تحصيل :
 )2حقَقي

 - 9هتقاضي تاسيس ماسياتي غيش دٍلتي دس قالة ضخصيت  )1حقيقي

( دس صَست حقَقي تَدى ً ،ام هَسسِ يا ضشمت رمش ضَد ).....................................................

- 10هتقاضي ايجاد ماسياتي غيش دٍلتي دس

استاى  ................. :ضْشستاى ................... :

ٍ- 11ضعيت ضغلي :

ًَع ضغل
عٌَاى ضغل ٍ سوت فعلي

دٍلتي

آصاد

ًام هحل خذهت

-12مشاغل قبلي :
سديف

عٌَاى ضغل ٍ سوت

ًام هحل خذهت

تاسيخ ضشٍع

تاسيخ پاياى

- 12تا تَجِ تِ ايٌنِ مسة هْاستْاي ضغلي استقاي آى هي تَاًذ فشد سا دس يافتي ضغل هٌاسة ياسي مٌذ لطفا" دستاسُ ٍضعيت آهَصضي هشامض فٌي ٍ حشفِ اي هَجَد دس
استاى ٍ هْاست ّاي هَسد ًياص تاصاس ماس هٌطقِ هَسد ًظش تَضيح دّيذ .

- 13تجاسب ٍ تَاًايي ّا ٍ ًقاط قَت خَد سا دس صهيٌِ ماسياتي ضشح دّيذ ٍ چٌاًچِ تجشتِ عولي دس صهيٌِ ماسياتي داضتِ تاضيذ  ،سٍش عويلياتي خَد سا تَضيح دّيذ.

- 14تا تَجِ تِ هحذٍد تَدى فشصتْاي ضغلي توام ٍقت ً ،ظش خَد سا دستاسُ ًقص هشامض ماسياتي دس ايجاد ٍ تَسعِ هطاغل هَقت تياى مٌيذ.

- 15هيضاى آضٌايي ضوا تا آييي ًاهِ اجشايي دفاتش هطاٍسُ ضغلي ٍ ماسياتي ّاي غيشدٍلتي چقذس است ؟

- 16چِ تشًاهِ ٍ ساّناسّايي تشاي استثاط تا ماسفشهاياى تِ هٌظَس اخز فشصتْاي ضغلي دس ًظش داسيذ؟

- 17ضوي تياى ضشٍست ايجاد هشامض ماسياتي غيش دٍلتي  ،چٌذ هَسد اص ٍظايف ماسياتي غيشدٍلتي داخلي سا رمش مٌيذ .

- 18تِ ًظش ضوا يل تٌگاُ ماسياتي تايذ تَاًايي اسائِ چِ ًَع خذهات هطاٍسُ اي تِ جَيٌذگاى ماس جْت ّذايت آًاى تِ ضغل هٌاسثطاى سا داضتِ تاضذ؟

- 19تِ ًظش ضوا دس هٌطقِ هَسد ًظش  ،دس چِ صهيٌِ ّاي ضغلي هي تَاى افشاد سا تِ صَست خَد اضتغالي تِ ماسگواسد ؟

- 20تا تَجِ تِ ًقص افشاد ماسآفشيي دس ايجاد هطاغل جذيذ  ،چِ ساّناسّايي تشاي ضٌاسايي  ،جزب ٍ حوايت اص ايي افشاد پيطٌْاد هي مٌيذ ؟

- 21ضوي تش آٍسد هيضاى سشهايِ هَسد ًياص تشاي سا اًذاصي يل تٌگاُ ماسياتي تا حذاقل اهناًات دس هٌطقِ هَسد ًظش  ،هيضاى سشهايِ گزاسي ضوا دس آغاص فعاليت

چقذس است ؟

- 22اضتغال تِ اهش ماسياتي ضغل اٍل ضوا خَاّذ تَد يا دٍم ؟

اص صهاى ضشٍع تِ ماس تا  6هاُ تعذ اص آى چِ تعذاد تِ ماسگواسدُ خَاّيذ داضت ؟
- 23

اهضاء ٍ تاسيخ :

********************************************************************************************************************
***

الصم است هتقاضي تِ ّوشاُ ايي پشسطٌاهِ هذاسك هطشٍح ريل سا تِ اداسُ مل تعاٍى  ،ماس ٍ سفاُ اجتواعي استاى هشتَطِ تحَيل ًوايذ.

 تصوير صفحات اول و دوم شناسنامه
 تصوير آخرين مذرك تحصيلي
 تصوير كارت پايان خذمت يا معافيت پزشكي ( برادران )
 تصوير اساسنامه و آگهي ثبت شرك براي متقاضيان داراي شخصيت حقوقي

