فرم اطالعات شغلی تبعه خارجی
ضمارٌ ضىاسایی کارفزما

وام کارفزما

*

وام پیماوکار

ضمارٌ ضىاسایی پیماوکار
وام مذیزعامل  /ومایىذٌ عمذٌ

وام پزيصٌ

ضمارٌ ملی /کذ اختصاصی
ردیف ضغلی تبعٍ خارجی

کذ پزيصٌ

ضغل

تخصص

مذت سمان ویاس بٍ خذمات تبعٍ

تاریخ ضزيع بٍ کار

ماٌ
تعذاد کارکىان خارجی

تعذاد کارکىان ایزاوی

تعذاد کل کارکىان
منطقه کار

استان

ردیف

ردیف

ضُزستان

1

4

2

5

3

6

ضُزستان

استان

وطاوی محل کار تبعٍ در ایزان
:
تلفه ثابت

ديروگار

تلفه َمزاٌ

کذپستی

پست الکتزيویکی

تدابیز آموسشی بزای جایگشینی نیزوی ایزانی

تطکیل کالسُای آمًسضی
تعذاد کارکىان تحت آمًسش

آمًسش ضمه کار

اعشام کارکىان ایزاوی بٍ خارج
وفز

مذت سمان آمًسش

ماٌ

سابقه شغلی تبعه

وام کارفزما:

تاریخ ضزيع بٍ کار

ضغل
تاریخ پایان کار

علت تزک ضغل

-1صحت مىذرجات ایه پزسطىامٍ مًرد تاییذ است.
 -2بذیىًسیلٍ متعُذ می گزدد در صًرت ایجاد َزگًوٍ تغییزات در مته پزسطىامٍ مزاتب در اسزع يقت بٍ آن ادارٌ کل اعالم گزدد

امضاء ي مُز کارفزما
تاریخ

جمهوری اسالمی اریان
وزارت تعاون ،کار و رافه اجتماعی
اداره کل اشتغال اتباع خارجی

فرم اطالعات فردی تبعه خارجی
لطفاً در گشیىٍ َای ستارٌ دار چیشی وىًیسیذ

محل
الصاق
عکس

تمامی سًاالت پزسطىامٍ بایستی بٍ طًر دقیق ي تایپ ضذٌ تکمیل گزدد ي پزسطىامٍ َایی کٍ واقص  ،خط خًردٌ ي یا اضتباٌ پزضذٌ باضىذ بزرسی وخًاَىذ ضذ .

صذير ريادیذيريد با حق کار
صذير پزياوٍ کار

تمذیذ پزياوٍ کار

تغییز ضغل

ابطال ريادیذ يريد با حق کار

تجذیذ پزياوٍ کار

تغییز مىطقٍ کار

ابطال پزياوٍ کار

ضمارٌ ثبت دبیزخاوٍ*

ضمارٌ وامٍ ياردٌ

تاریخ ثبت دبیزخاوٍ*

ضمارٌ پزياوٍ کار
ضمارٌ فیص باوکی

تاریخ وامٍ ياردٌ

این قسمت مطابق با اطالعات گذرنامه تکمیل گزدد.

جىسیت:

مزد

سن

کذ اختصاصی تبعٍ

Name

وام
وام خاوًادگی

Surname

وام پذر

تابعیت

وام جذ

وًع ريادیذ:

يريد

تاریخ آخزیه يريد

تابعیت َمسز :

ضمارٌ مذرک

تاریخ اعتبار

کارت ًَیت يیضٌ اتباع خارجی
محل صذير
دفتزچٍ پىاَىذگی

ضمارٌ اقامت

يضعیت تاَل:

ضُز محل تًلذ

کطًر محل تًلذ
گذروامٍ

وًع مذرک ضىاسایی

بنگالدش

تاریخ تًلذ

متاَل

يريد با حق کار

جُاوگزدی

ضمارٌ ريادیذ
تحصیلی

سیارتی

خذمت

محل اخذ ريادیذ

مزس يريد

آخزیه مذرک تحصیلی

رضتٍ تحصیلی

مجزد

ایزاوی

وام ي وام خاوًادگی

خارجی

وام ي وام خاوًادگی

تابعیت
تاریخ تًلذ

ضمارٌ گذروامٍ
وطاوی محل سکًوت تبعٍ در ایزان
تلفه
ضمارٌ دفتز کفالت

کذپستی
اقذام کىىذٌ

امضاء تبعه

تاریخ اقذام

تاریخ:

تا

