Kompüter texnikasından istifadə və digər peşə (ixtisas) bacarığınız

Əlavə 2

Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidməti
Seçkili (qanunvericilik və ya yerli özünüidarəetmə) orqanlarında iştirakınız
Foto şəkil üçün

KADRLAR UÇOTUNUN ŞƏXSİ VƏRƏQƏSİ

Dövlət təltifləriniz və fəxri adlarınız

ölçüdə

(nə vaxt, kim tərəfindən, nə ilə təltif olunub)

Əmək (peşə) fəaliyyəti ilə bağlı konfrans, seminar və s.tədbirlərdə iştirakınız

Soyadınız, adınız, atanızın adı (həmçinin
dəyişdirilmiş soyadı, adı, atasının adı
və dəyişdirilmə səbəbi)
Doğulduğunuz tarix (gün, ay, il) və yer
(anadan olduğu zaman mövcud olan
inzibati ərazi bölgüsünə və coğrafi
adlara uyğun göstərilməli)

Əlavə etmək istədiyiniz məlumat

Cinsiniz
Vətəndaşlığınız (ölkənin mövcud rəsmi adı)
(dəyişmisinizsə, nə vaxt və hansı səbəbə görə)

Ünvan: Qeydiyyatda olduğunuz ünvan

Təhsiliniz (təhsil müəssisəsinin adı,
təhsil dövrünüz, fakultə, təhsil haqqında
sənəd üzrə ixtisasınız və peşəniz, təhsil
haqqında sənədin nömrəsi, verildiyi tarixi)
(təhsil müəssisəsinin
adı diplomda
qeyd olunduğu kimi göstərilməli)

Faktiki yaşadığınız ünvan:

Elmi dərəcəniz və elmi adınız, verildiyi
tarix, kim tərəfindən verilib, diplomun,
attestatın nömrəsi, verildiyi tarix

Şəxsiyyət vəsiqəsi
(seriyası, nömrəsi, nə vaxt və hansı orqan tərəfindən verilib)

Əlaqə nömrəsi: ev tel.

iş tel.

Bildiyiniz xarici dillər və nə dərəcədə
(zəif, yaxşı, sərbəst)

mob.tel.

Elektron poçt ünvanı
Qeyd: 1. Vərəqə şəxsin özü tərəfindən əllə, heç bir düzəlişə yol verilmədən şəxsiyyət vəsiqəsi,
əmək kitabçası, təhsil haqqında sənədlər, hərbi bilet və digər şəxsi sənədlər əsasında
doldurulur.
2. Vərəqədə bilərəkdən təhrif olunmuş məlumatların göstərilməsi qulluğa qəbula imtina
edilməsi, həmçinin işçinin qulluqdan xaric olunması üçün əsasdır.
3. Vərəqəni dolduran şəxs bundan sonrakı bütün dəyişikliklər haqqında iş yerinə
məlumat verməlidir.

Özünüzün və yaxın qohumlarınızın
cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması və
məhkumluğu (tarixi, səbəbi, cəza tədbiri)
Hərbi mükəlləfiyyətə münasibətiniz və
hərbi rütbəniz
Dövlət qulluğunda ixtisas dərəcəniz,
diplomatik və ya digər xüsusi rütbələriniz
Hansı xarici ölkələrdə olmusunuz, səbəbi

Vərəqəni dolduran şəxsin imzası
Vərəqənin doldurulduğu tarix “

“

20

il

yer 3 sm*4 sm

Ailə vəziyyəti
Yaxın qohumlar (ata, ana, qardaş, bacı, ər (arvad), uşaqlar, ərin (arvadın) atası, anası, qardaş
və bacıları) barədə məlumatlar (Qanunla müəyyən edilmiş qaydada dəyişdirilmiş soyadlar,
adlar və ata adları haqqında məlumatlar göstərilməlidir)
Qohumluq
dərəcəniz

Soyadı, adı,
atasının adı

Doğulduğu
gün, ay, il
və yer

İş yeri və
vəzifəsi

Yaşadığı ünvan

Əmək fəaliyyəti (əmək kitabçasına və iş dövrünü təsdiq edən digər sənədlərə uyğun yazılmalıdır)
Qəbul
tarixi

Azad
olunma
tarixi

iş yeriniz (idarənin, müəssisənin, təşkilatın
adını vaxtı ilə olduğu kimi göstərməklə)

Vəzifəniz

