
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 هویت فزدی :
 

 ًام :                                                                    ًام خاًَادگی :

 شواسُ گزسًاهِ:                                                          ًام پذس:     

 ًام هستعاس:                            تاسیخ تَلذ :                       کشَس هحل تَلذ:                      شْشهحل تَلذ:

 ًام خاًَادگی قبلی :

 تعذاد فشصًذاى دختش             پسش                    تابعیت ّوسش :ٍضعیت تاّل :                            

 هیضاى تحصیالت:                               سشتِ تحصیلی :                          تخصص یا هْاست جٌبی :

 هحل اخز هذسک تحصیلی :

 نوع مدرک شناسایی :

 

 تشدد                          دفتشچِ پٌاٌّذگی                              گزسًاهِ                         کاست 

 شواسُ هذسک شٌاسایی ............................هحل صذٍس هذسک شٌاسایی کشَس/ شْش.....................

 ....................تاسیخ اعتباس هذسک شٌاسایی : اص تاسیخ .........................لغایت ............

 تاسیخ ٍسٍد بِ ایشاى :                                                             هشص ٍسٍدی : .............................

 سَابق شغلی تبعِ :

          های قبلی  ًام شْشستاى                  ًام کاسفشهای قبلی                         آدسس ٍ تلفي تواس کاسفش

1-  

2- 

3- 

 سوابق اخذ پزوانه اشتغال بکار در ایزان :
 

 ........هحل اخز پشٍاًِ اشتغال .....................  شواسُ پشٍاًِ .............................  هذت پشٍاًِ اشتغال ..................

 خاتوِ اشتغال ......................  ًَع شغل ........................................ تاسیخ ششٍع اشتغال .........................  تاسیخ

 ًام ٍ آدسس ٍ تلفي کاسفشها :

 

    

  

 محل الصاق

 عکس 

 پزسشنامه پزوانه اشتغال جهت اتباع خارجه
 تمدید                       تجدید          صدور             

 

 ............................ شواسُ :

 ............................ تاسیخ :

 .......................... پیَست:

 واحد كار و خدمات اشتغال

 بسمه تعالی

 موسسه توسعه و عمزان

 منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم



 

 

 
 

 تبعِ بِ چِ صباًْایی آشٌایی داسد :

 

 

 هتَسط                  کن                هیضاى آشٌایی      صیاد                                                            1صباى 

 هیضاى آشٌایی      صیاد                    هتَسط                  کن                                                       2صباى 

 صیاد                    هتَسط                   کن سایش                                                           هیضاى آشٌایی    

 هشخصات ظاّشی ٍ جسوی تبعِ :

 

 

 قذ                     ٍصى                   سًگ پَست                        سًگ هَ                             سًگ چشن

 دس صَست ٍجَد ّش گًَِ ًقص عضَ دس تبعِ هختصشا  رکش شَد :

 ٍابستگاى یا آشٌایاى تبعِ دس ایشاى :

 

 ًام :                ًام خاًَادگی :                     آدسس ٍ تلفي هحل سکًَت:    -1

                         

 ًام :                ًام خاًَادگی :                     آدسس ٍ تلفي هحل سکًَت: -2

 

 هحل اشتغال فعلی تبعِ :

 

 ًام ششکت / کاسگاُ :                                          شواسُ ثبت :                         ًَع فعالیت:

 ًام کاسفشها :                                             تعذاد پشسٌل ایشاًی :                        تعذاد پشسٌل خاسجی :

 هات تبعِ خاسجی :هذت صهاى استفادُ اص خذ

 آدسس ٍ تلفي ششکت / کاسگاُ :

 آدسس ٍ تلفي کاسفشها :

 

 سفشّای قبلی تبعِ بِ ایشاى :

 

 تجاسی / اداسی                           ششح هختصش

 تَسیستی / صیاستی                        ششح هختصش

 دسهاًی :                                      ششح هختصش

 

 ............................ شواسُ :

 ............................تاسیخ : 

 ..........................پیَست: 

 واحد كار و خدمات اشتغال

 بسمه تعالی

 توسعه و عمزان موسسه

 منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم



 بسوِ تعالی 

 هَسسِ تَسعِ ٍ عوشاى

 هٌطقِ ٍیژُ اقتصادی سلفچگاى قن

 

 ٍاحذ کاس ٍ خذهات اشتغال

 

 سفش ّای قبلی تبعِ بِ سایش کشَسّا : 

 

 ًام کشَس                                                     هَضَع سفش                                               هذت سفش  

  

  1- 

  2- 

  3- 

   4- 

 دسصَستیکِ تبعِ خَد کاسفشها هی باشذ :
 

  

 ًام ششکت / کاسگاُ                                 شواسُ ثبت                           هحل ثبت کشَس / شْش............... 

 آدسس ٍ تلفي یا ایویل ششکت / کاسگاُ :

 : آدسس ٍ تلفي یا ایویل هحل اقاهت فعلی

 آدسس ،  تلفي ٍ، ایویل ضشٍسی

 

 ایشاى :

 کشَس تبعِ :

صحت هٌذسجات ایي پشسشٌاهِ هَسد تاییذ هیباشذ ٍ بذیٌَسیلِ هتعْذ هی گشدم دس صَست ایجاد ّش گًَِ تغییرشات دس  

 هتي پشسشٌاهِ هشاتب سا دس اسشع ٍقت بِ اطالع بشساًن .

 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی :

 اهضاء / هْش

   تاسیخ :       

 

  

 

 

 

 

 

 


