َيأت مركسي گسيىص آمًزش ي پريرش
َستٍ گسيىص

بسمٍ تعالي

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

فرم اطالعات فردي دايطلبان آزمًن سراسري

لطفاً بٍ طًر دقيق ي خًاوا با خًدكار آبي تکميل وماييد

سال 1400

هحل

بب تَجِ بِ ضشٍست ٍ ًیبص گضیٌص بِ اًجبم تحمیك ٍ بشسسی ،هتؼْذ هی ضَم توبهی هَاسد خَاستِ ضذُ
ایٌجبًب
دس پشسطٌبهِ سا صبدلبًِ ٍ دس صَست لضٍم بب اسائِ هذاسن هستٌذ بِ عَسوبهل ٍ خَاًب بٌَیسن تب بب استفبدُ اص آى بشسسی ّبی الصم بِ هٌظَس احشاص
صالحیت اًجبم گیشد .لزا دس صَست اسائِ اعالػبت غیش صحیح ،گضیٌص هی تَاًذ هغببك ضَابظ تصوین الصم سا اتخبر ًوبیذ.

الصاق عکس
پشت ًَیسی شدُ

اهضاء /تاریخ :
شوارُ پزًٍدُ آسهَى :

شوارُ داٍطلبی :

در ایي لسوت چيشي ًٌَیسيد

در ایي لسوت چيشي ًٌَیسيد

هحل الاهت دائن خَد را بٌَیسيد:
اصلی:

شْزستاى :
استاى :

فزعی:

سُميٍ

گريٌ آزمايطي

تزوش  :لغفبً دس صَست ػذم استببط اعالػبت خَاستِ ضذُ دس ّش هحَس جبّبی خبلی سا بب خظ تیشُ (  ) -ػالهت گزاسی وٌیذ .

کد هلی

(دُ رلوی)

جٌسيت :

وام :

سى 

وام خاوًادگي :
شوارُ شٌاسٌاهِ

تاریخ تَلد

هحل صدٍر

هحل تَلد

ًام هستعار

ًام خاًَادگی لبلی

تابعيت

هليت

ٍضؼیت ًظبم ٍظیفِ  :هؼبف  هطوَل ًَ ع هؼبفیت .......................
ًبم ٍ ًبم خبًَادگیِ پذس :

ضغل :

تحصیالت :

ًطبًی ٍ تلفي هحل وبس :

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی هبدس :

ضغل :

تحصیالت :

ًطبًی ٍ تلفي هحل وبس :

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ّوسش داٍعلب :

ضغل :

تحصیالت :

ًطبًی ٍ تلفي هحل وبس :

هذسن تحصیلی

سال

سضتِ تحصیلی

هذّب

دیي

ٍضؼیت تبّل  :هجشد هتبّل هتبسوِ 
فَت ّوسش  تؼذاد فشصًذاى .............

اًجبم خذهت سشببصی اصسبل ....................تبسبلٍ .................احذ ٍ ًطبًی هحل خذهت :

يضعيت تحصيلي

تحصيلی

هزد 

داًطگبُ /هٌغمِ
آهَصش ٍ پشٍسش

ًبم هحل تحصیل

ًطبًی هحل تحصیل
(بِ عَس دلیك ٍ خَاًب دسج ضَد)

تلفي

دیپلن
پیص داًطگبّی
فَق دیپلن /سغح 1حَصُ

لیسبًس /سغح 2حَصُ
كسب رتبٍ
علمي يا ...

ًام رشتِ لزآًی ،علوی ،فزٌّگی ،

سطح بزگشاري

ٍرسشی ٍ ...

( شْزستاى ،استاى ،کشَر یا بيي الوللی)

همام کسب شدُ

سال کسب همام

دستگاُ بزگشار کٌٌدُ

* در صَرت کسب همام هدارن السم را ضويوِ ًوائيد..
یا غيز دٍلتی

هشاغل دٍلتی

ًبم اداسُ یب هحل وبس

ًَع وبس ٍ
سوت

تبسیخ
ضشٍع

تبسیخ
خبتوِ

ػلت تغییشضغل

استبى /ضْشستبى

ًشاًی ٍ تلفي هحل کار

فعلی
لبلی

چنانچه خود یا بستگان درجه یک شما سابقه بازداشت یا محکومیت سیاسی یا کیفری در مراجع قضایی داشته و یا در هیأت های رسیذگی به تخلفات اداری و کمیته انضباطی محکومیت داریذ جذول زیر را کامل کنیذ.

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

ػلت هحىَهیت

هشجغ صبدسوٌٌذُ سأی

ًَع ٍ هیضاى هحىَهیت

تبسیخ هحىَهیت

چٌاًچِ تاکٌَى در دستگاُ ّاي دٍلتی هزاحل گشیٌش را طی کزدُ اید جدٍل سیز را کاهل کٌيد

ًبم دستگبُ

ضمارٌ تماس ضريري :

ًبم ّستِ گضیٌص

تلفه ثابت

استبى

پيص ضمارٌ

تبسیخ ثبت ًبم

تلفه رابط

ًتیجِ گضیٌص

دسصَست ػذم پزیشش ػلت سا بٌَیسیذ

تلفه َمراٌ

مسافرت خارج كطًر

ًَع هسبفشت

ًبم وطَس

(هأهَریت ،سیارت ،تفزیح ٍ)...

سًابق ايثارگري

بِ صَست داٍعلب 

هذت حضَس دس جبِْ  ......... :هبُ
جبًببص 

آصادُ 

دسصذ جبًببصی ..........

هذت البهت

خبًَادُ ایثبسگشاى ًَ ع ایثبسگشی .............

تب تبسیخ

اص تبسیخ

خذهت سشببصی 

هذت اسبست .........
ًسبت بب ایثبسگش ................

* دس صَست داضتي سَابك ایثبسگشی هذاسن الصم سا ضویوِ فشهبییذ.
* سَابك فعاليت ّاي سياسی ،اجتواعی ( ًْادّاي اًمالبی یا ارگاى دٍلتی  ،بسيج ،اهَرعام الوٌفعِ ٍ )...خَد را در جدٍل سیز بٌَیسيد .در صَرت ّوکاري ٍ عضَیت هدارن ضويوِ گزدد .
سدیف

ًبم ًْبد
یب اسگبى دٍلتی

ًَع ّوىبسی

اص تبسیخ

تب تبسیخ

ًبم هسئَل

ػلت
تشن فؼبلیت

ًطبًی ٍ تلفي هحل فؼبلیت

هطخصبت افشادی اص هحل تحصیل،وبس ٍ سىًَت خَد سا دس جذٍل صیش بٌَیسیذ تب دس صَست لضٍم بِ آًبى هشاجؼِ ضَد .ایي افشاد ببیذ  -1 :اص هؼبضشیي ٍ دٍستبى صویوی ضوب
ببضٌذ -2 .دس هحل تحصیل اص ّن دٍسُ ای ّبی ضوب ببضٌذ -3 .حتوبً ً 2فش اص هحل سىًَت ٍ اص افشاد هتذیي ببضٌذ -4 .حتی الومذٍس اص ًظش سٌی ،جٌسیت ٍ تحصیالت بب ضوب
سٌخیت داضتِ ببضٌذ -5 .اصخَیطبًٍذاى دسجِ یه ضوب ًببضٌذ .
سدیف

ًبم خبًَادگی

ًبم

هذت آضٌبیی

ضغل

ًطبًی دلیك ٍ ضوبسُ تلفي

هحل آضٌبیی

وطاوي دقيق محل سکًوت خًد را در پىح سال اخير در خديل زير بىًيسيد:

استبى

ضْش

ًطبًی وبهل

وذپستی
(دُ سلوی)

سبل ّبی البهت
اص سبل

تب سبل

تلفي

ًحَُ سىًَت
هجشدی

فؼلی
لبلی
لبلی
وشٍوی ًطبًی هحل سىًَت فؼلی ( خیبببى اصلی ًَضتِ ضَد )

ضوبل

وشٍوی ًطبًی آخشیي هحل سىًَت لبلی ( خیبببى اصلی ًَضتِ ضَد )

ضوبل

خَاّطوٌذ است صًذگی ًبهِ خَد سا دس صهیٌِ ّبی خبًَادگی ،اجتوبػی ،فشٌّگی ٍ  ...بِ عَس هختصش دس وبدس صیش بٌَیسیذ :

صحت كليٍ مىدرخات در ايه فرم مًرد تأييد ايىداوب  ، ……………………..دايطلب آزمًن سراسري سال  1400مي باضد .

تاريخ تکميل :

امضاء دايطلب :

بب
خبًَادُ

