
 بسمه تعالی

ات و اصالح نبات زراعترشته های  ( درآقا و یا خانم) تحصیللبه فارغ ایک شرکت خصوصی جهت تکمیل کادر مورد نیاز اجرایی و تحقیقاتی 

 در مقاطع مختلف ، علوم و تکنولوژی بذرکشاورزی باغبانی، بیوتکنولوژیعلوم ، بیماری و حشره شناسی گیاهی، )زراعت/اصالح نباتات(

نیاز به همکاری دارد. داوطلبان می توانند با تکمیل فرم ضمیمه  رسمی کشوری قوانین با حقوق متعارف و کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

 د.ولتی باشنشاغل در بخش های مختلف خصوصی و دبه هیچ وجه  داوطلبان نبایدمحل فعالیت در منطقه قزوین می باشد و اظهار آمادگی نمایند. 

 نباید مشکل خدمت سربازی داشته باشد. نیز داوطلب مرد

 عاتاطال تایپ شده فرم  آخرین مدرک تحصیلی، ،، پایان خدمت )آقایان(تمام صفحات شناسنامه ،قطعه عکس، کارت ملی 1اسکن  مدارک مورد نیاز:

  مدارک ناقص بررسی نخواهد شد. (.CVریزومه شخصی )، در صورت امکان ارسال یک نسخه pdfو  word شکل 2در  زیر تکمیل شده

 مشخصات فردی

  مجرد           تعداد فرزند.......  ،متاهل           متارکه              

 تولد..................... شهر...............تاریخ ...... نام خانوادگی................................. نام پدر....................... ...نام.............

  ..................................................ه.....شماره تلفن همرا .................شماره کارت ملی.............................

 ......................... ....................... شماره تلفن ثابت )با کد(.................شماره تلفن همراه اضطراری............................

 ..............نوع کارت خدمت سربازی )برای آقایان(..............................................................................آدرس ایمیل..............

 ..........................................................................................................................آدرس کامل محل زندگی با کد پستی ....

 ...............................................................................................................................شغل و آدرس محل کار همسر......

 ........................................همسر تلفن همراه

 

 مدارج تحصیلی

 .............. معدل............... فارغ التحصیل سال..............شهر.........................دانشگاه.....................................رشته :کارشناسی

 ............... معدل.......... فارغ التحصیل سال.................شهر .......................................دانشگاه..........رشته..... ارشد: کارشناسی

 ..... معدل................................... فارغ التحصیل سال....شهر ......................................دانشگاه...............دکتری: رشته...........

 ...................................عنوان پایان نامه ارشد:.......................................................................................................

 .................................عنوان رساله دکتری:...........................................................................................................

 ذکر شود.: نوع دانشگاه )دولتی، آزاد، پیام نور، غیر انتفاعی( در مقابل آن حتما 1تذکر 

 ....................................... )مدرک ضمیمه شود( در صورت داشتن رتبه ممتازی، ثبت اختراع و یا افتخارات مشابه: نام افتخار:: 2تذکر 

 

موده نسوابق کاری در زمینه رشته خود و یا امور تخصصی مختلف علمی کشاورزی لطفا بیان  هرگونه در صورت داشتنسوابق کاری و تجربی: 

 :اگر گواهی و یا مدارکی دال بر آن دارید لطفا ضمیمه مدارک نمایید و

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

فاقد هر گونه سوابق  کلیه اطالعات اظهار شده دقیق و کامل بوده و همچنین ................... اظهار می دارم کهاینجانب ................... تعهد:

  ختیاری است(ا)داشتن امضا  سوء و خالف قانون نظام جمهوری اسالمی می باشم.


