
 ینگهبانمراقبت و خدمات  انجامبرای همکاری  درخواست فرم 

 *** استان تهران ویژه *** 

 :جنسیت                                   نام پدر:                                             و نام خانوادگي: نام

 محل الصاق عكس
 كد ملي:                                               :شناسنامه شماره

 دين:                                                                   مذهب:

 محل تولد:                                               شهرستان:استان 

 …………/……………/…………تاريخ تولد:        متأهل         مجرد  وضعیت تاهل:

 معافیت:علت        معافیت دائم      وضعیت نظام وظیفه: پايان خدمت 

 ماه …..………………مدت انجام خدمت وظیفه:  …………/……………/…………  كارت پايان خدمت يا معافیت دائم: تاريخ اخذ

 مقطع تحصیلي:                                              رشته تحصیلي:                 

 نام مركز آموزشي:                                 استان محل اخذ مدرک:

 ………/……… معدل كل:  …………/……………/…………تاريخ اخذ مدرک تحصیلي: 
 

 ) فقط مجاز به انتخاب يک كد محل مي باشید(           15         16       17       18         19        20  14كد محل انتخابي :  

 كیلوگرم  ….....................……وزن داوطلب:  سانتي متر  ….....................…… اوطلب:داندازه قد 

 م بانک: نا   1399………/………/تاريخ واريز:    …........................................................................................................................................……رقمي فیش بانکي:  14شماره پیگیری 

   …................... :به ماهمدت سکونت            بومي روستا          يا شهرستانشهر  بومي           بومي استان  نشاني كامل محل سکونت: 

 ……………………………..……………………………………………………..........................…………………………شهرستان:  .………………………………………..……………………………………………………………………  استان:

           ………………………………………................………………طبقة / واحد:   ………………………………… پالک: ………………………………..……………………………………………………………………: كوچه/خیابان

 …..……………...................…ستان: كد شهر………………….....…………………………: ثابت  شمارة تلفن   ……………...……………………………………......................………كد پستي ده رقمي: 

 :Email  ……………….…………………………………………………………………………………………………  ………………..……………………………………………………………………… شماره تلفن همراه:

  ……….………………………………………………………………………………………………… :دسترس نبودن شما درصورت در برای تماس ضروری انکشماره تماس يکي از نزدي

 .خدمت: استان تهران مي باشدمحل  / نگهبانو  مأمور انتظامات عنوان شغل مورد درخواست: 

                  روز         …………… شده آب و فاضالب: شركت های پیمانکاری در فعالیت های برون سپار سابقه كار با

                  روز         …………… بیمه:كل سوابق با پرداخت     روز         ……………سوابق كارغیرمرتبط:           روز         ……………: با شغل سابقه كار مفید و مرتبط

هرگونته تغییتر نتوع قترارداد  .مشاغل ديگر ممنوع استت برای انجام شغل نگهباني است و هرگونه جابجايي در گرفته شده صرفاً كارهنیروی انساني ب *

ختدمات حفتاظتي  موسستهاز جمعتي كاركنتان  غیرممکن و مشمولین صرفاً شده فعالیت های برون سپارقالب قراردادهای  دركارگیری شده هنیروهای ب

  تلقي شده و هیچگونه ارتباط استخدامي با شركت های آب و فاضالب نخواهند داشت. مراقبتي

بتوده و ديپلم مي باشد و پذيرش مدارک تحصیلي بتاتتر درطتول ختدمت امکتان پتذير نفوق  ،حداكثر مدرک تحصیلي مورد پذيرش در طول خدمت *

 امتیازی بابت مدرک تحصیلي باتتر تعلق نخواهد گرفت.

 

آگهي منتشره را بتا دقتت و بته دارم، كلیه مطالب اعالم ميموسسه آزمون جذب نیروی انساني داوطلب شركت در  ……………………………..............………………اينجانب  

ثابت شود، ادامة مراحل و يا ادامة اشتغال  كه متعاقباً خالف اظهاراتمآگاهي دارم در صورتيام و علم و نام را تکمیل نمودهطور كامل مطالعه و سپس فرم ثبت

 نمايم. حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب ميبدينوسیله منتفي خواهد شد و 

 

 امضای متقاضي                                                              :تاريخ                                                 نام و نام خانوادگي:                  

 
 


