بسوِ تعالي

محل الصاق
عکس پشت
وًیسی شدٌ

فزم اعالعات فزدی
تذکز  :لغفاً درصورت عذم ارتباط اعالعات خواسته شذه در هز محورجاهای خالی را باخظ تیزه ( ) -عالمت گذاری کنیذ .

کد

ملی(دٌ رقمی)

وام:

جنسیت :

سن 

وام خاوًادگی:

شمارٌ شىاسىامٍ

محل صدير

تاریخ تًلد

تعداد اعضای
خاوًادٌ

وام خاوًادگی قبلی

وام ي وام
خاوًادگی
سزپزست

دیه

وضعیت نظام وظیفه  :معاف  مشمًل  وًع معافیت .......................

مذَب

مزد 

آخزیه مدرک تحصیلی:

وضعیت تاهل  :مجزد متاَل

مشخصات اعضای خانواده:
سدیف:

ًام ٍ ًام خاًَادگي:

تاسیخ تَلذ:

ضغل :

ًسبت:

1

پذس

2

هادس

تحػیالت :

ًطاًي ٍتلفي هحل کاس :

3
4
5
6
7
8
*تزکش:چٌاًچِ ّش یک اص اعضای خاًَادتاى اص حشفِ یا تخػع خاغي بشخَسداس است دس جذٍل باال هٌذسج ضَد.

شماره تماس ضزوری :تلفه ثابت:

ارتباط الکتزيویکی:

وشاوی محل سکًوت:

آدرس ي تلفه محل
تحصیل:

تلفه رابظ:

تلفه َمزاٌ:

ًَع حشفِ یا تخػع

ً -1یاصّای آهَصضي داًص آهَص سا بیاى کٌیذ ؟

-2هحل ّای دسآهذ خاًَادُ سا جْت اهشاس هعاش بیاى کٌیذ؟

-3توام ّضیٌِ ّای خاًَادُ ٍ بِ خػَظ ّضیٌِ ّای داًص آهَص سا بیاى کٌیذ؟ اعن اص ّضیٌِ ّای (هذسسِ ،دسهاى ٍ)...

-4لطفا اگش خَد یا یکي اص اعضای خاًَادُ داسای بیواسی ٍ تحت هشاقبت ّای پضضکي هي باضذ (با رکش ًَع بیواسی ٍهیضاى ّضیٌِ
داسٍّای هػشفي)آى سا بیاى ًواییذ.

-5آیاداًص آهَص کاس دیگشی بِ جض تحػیل اًجام هي دّذ؟

بِ سَاالت بِ دقت پاسخ دّیذ.

-6آیا با اعضای خاًَادُ هیتَاًیذ دس صهیٌِ اضتغال (خَد اضتغالي )ایجاد کٌیذ طشح ٍ پیطٌْاد ٍ بَدجِ هَسد ًظش سا بیاى کٌیذ؟

-7آیا دس خاًَادُ ّوفکشٍ ّن ًظشی دس خػَظ سضتِ فعالیت ٍ پژٍّص هَسد ًظش ضوا ٍجَد داسد چِ کوکي هي تَاًٌذ اسائِ دٌّذ؟

-8آیا توایل بِ هطاسکت دس فعالیت ّای هَسسِ داسیذ؟پیطٌْادات خَد سابیاى کٌیذ ؟

-9با تَجِ بِ ص هاى هذسسِ ٍ داًطگاُ ساعات ٍ فعالیت ّای خَد سا دس هَسسِ بیاى ًواییذ؟

-11فعالیت خَد سا دس باضگاُ ًخبگاى بِ غَست اًفشادی یا گشٍّي ضشح دّیذ؟

-11اًتقادات  ،پیطٌْادات ٍ تَقعات خَد سا اص هَسسِ بِ اختػاس بیاى ًواییذ ؟

 -12سَابق فعالیت ّای سیاسي ،اجتواعي (ًْاد ّای اًقالبي ،بسیج ،اهَسعام الوٌفعِ ٍ )...خَد سا بٌَیسیذ؟

-13اص ًظش ضوا چِ ساُ ّای استباطي (حضَسی،ایٌتشًتي،تلفٌي ٍ )...با هَسسِ هٌاسب تش است ؟

-14هسافشت ّایي کِ تاکٌَى سفتِ ایذ سا بیاى کٌیذ؟

*لغفاً اگز خود یا یکی اس اعضای خانواده رتبه علمی،فزهنگی ،ورسشی کسب نموده ایذ در جذول پایین درج نماییذ.
ًام سضتِ علوي ،فشٌّگي ٍ

کسب رتبه علمی یا ...

ٍسصضي

سطح بشگضاسی
( ضْشستاى ،استاى،

سال کسب هقام

هقام کسب ضذُ

کطَس یا بیي الوللي)

در صورت کسب مقام مذارک السم را ضمیمه فزماییذ.

خواهشمنذ است سنذگینامه خود را در سمینه های خانوادگی،اجتماعی،فزهنگی و ...به عور مختصز بنویسیذ:

صحت منذرجات فوق مورد تأییذ اینجانب

می باشذ .

تاریخ تکمیل :

امضاء:

