
 

 هبٌبيبش ضيذ ٍجَد ّش گًَِ تٌبقض دس فشمتَجِ داضتِ ببل ًوبييذ.ٍ دس غَست ٍجَد ًَاقع آى سا تكوي داٍعلب گشاهي پس اص تكويل فشم اعالػبت فشدي هَاسد صيش سا بشسسي ًوَدُ

 .(ايي بشگ غشفب جْت ساٌّوب هي ببضذ اص تكويل آى جذاً خَدداسي فشهبييذ)خَاّذ گزاضت.سَء ًتيجِ پشًٍذُ تبثيش  دسػذم غذاقت ضوب دس ًظش گشفتِ خَاّذ ضذ كِ دس ًْبيت 

 تبسيخ ٍ اهضبء( –تكويل گشدد) ًبم ٍ ًبم خبًَادگي  فشمقسوت ببالي  -1

 

 

 

 دس قسوت هطخػبت ديي ٍ هزّب گضيٌِ فشقِ تكويل گشدد. -2

  

 بٌَيسيذ.( سبل ضشٍع ٍ پبيبى ٍ ًبم داًطگبُ يب هَسسِ سضتِ تحػيلي،)سِ هقغغ تحػيلي سا دقيق عبق اعالػبت خَاستِ ضذُ اص ضوب  ،قسوت ٍضؼيت تحػيلي -3

 

 

 

 

 

ػالٍُ بش  ُ، ضشكت ٍ....( هي ببضذ. كِ ببيذّوبى عَس كِ اص ػٌَاى آى هطخع است ضبهل توبهي هطبغل دٍلتي ٍ آصاد )هغبص :قسوت هطبغل دٍلتي يب غيش دٍلتي -4

 .ِ ضَدتًَض آى  خبتوِ ٍ آدسس دقيق ،ركش ًبم هحل كبس تبسيخ ضشٍع

 

ايي  ّستيذيب بستگبى دسجِ يك ضوب سببقِ هحكَهيت سيبسي يب كيفشي داسيذ يب ضوب داساي هحكَهيت دس ّيبت ّبي سسيذگي بِ تخلفبت كبسكٌبى  خَدچٌبًچِ  -5

بي جولِ سا اهضبء ًَضتِ ٍ اًتْدس كبدس سا «ه محكوميت سياسي و كيفري نداريمو ساير بستگان درجه يك هيچ گونخودم »جولِغيش ايي غَست قسوت سا كبهل كٌيذ. دس

 كٌيذ.

 

 .كبهل كٌيذ گضيٌص چٌبًچِ دس سبيش ّستِ ّبي گضيٌص تطكيل پشًٍذُ دادُ ايذ. قسوت صيش سا بب ركش سبل ٍ ًتيجِ -6

 

راهنماي تكميل فرم اطالعات فردي 

 گزينش



 ّش يك اص ًضديكبى ٍ دٍستبًتبى ببضذ.توبس دس قسوت صيش ػالٍُ بش تلفي ّوشاُ ٍ ثببت، تلفي سابظ سا ًيض كبهل كٌيذ. تلفي سابظ هي تَاًذ ضوبسُ  -7

 

 بٌَيسيذ. تدس غَستي كِ سفش خبسج اص كطَس سفتِ ايذ اػن اص هبهَسسيتي، تفشيحي، صيبستي ٍ.... دس ايي قسو -8

 

ٍ  آدسس ،ًبم هسئَل هشبَعِ ،سبل پبيبى ،ّستيذ ايي قسوت سا تكويل كٌيذ. دقت كٌيذ سبل ضشٍع )ّالل احوش ٍ...(بسيج يب سبيش ًْبدّبي اًقالبيچٌبًچِ ػضَ  -9

 ٌَيسيذ.َس دقيق بًْبد سا بِ ع تلفي

 

 سد ايي قسوت سػبيت ضَد.ًفش اص دٍستبى يب آضٌبيبى خَد سا دس ايي قسوت بٌَيسيذ. ًكبت صيش ببيذ دس هَ 4هطخػبت دقيق  -11

 ًيض  ٍ سِ اص ًَضتي اقَام دسجِ يك جذا خَدداسي كٌيذ )افشاد دسجِ ضبهل خَاّش، بشادس، پذس، هبدس، ّوسش ٍ فشصًذ هي ببضذ.اص ًَضتي اقَام دسجِ دٍ -1

 حتي االهكبى خَدداسي كٌيذ(

 ببضٌذ.دُ بَسِ سبل بب ضوب دس استببط سيذ ببيذ حذاقل يَاى هؼشف هي ًَافشادي كِ بِ ػٌ -2

 .آدسس دقيق ٍ تلفي هؼشفيي سا بٌَيسيذ ،هحل آضٌبيي هذت آضٌبيي،ضغل،  -3

  

 

 

يذ كبهل ًكشدى دقيق دس ايي قسوت آدسس دقيق هحل سكًَت خَد سا دس دُ سبل اخيش بب ركش دقيق ببصُ صهبًي )اص سبل.... تب سبل ....( بٌَيسيذ. تَجِ داضتِ ببض -11

 .(خع ضذُ تشسين ضَدطكشٍكي هحل سكًَت فؼلي ٍ قبلي دس كبدس ه)پشًٍذُ تبثيش سَء خَاّذ گزاضت.بشسسي ايي قسوت دس سًٍذ 

 

 

 

ضبهل تحػيالت ٍ تَاًبيي ّبي ػلوي، سَابق صًذگي ًبهِ هي تَاًذ اجتوبػي، فشٌّگي ٍ.... بٌَيسيذ. خبًَادگي، ّبي هيٌِدس صسا صًذگي ًبهِ خَد  ،دس پبيبى  -12

 ٍ فؼبليت ّبيي كِ دس صهيٌِ ّبي اجتوبػي ٍ فشٌّگي داضتِ ايذ، ببضذ. ؛يب حشفِ اي گزساًذُ ضذُ ضغلي، دٍسُ ّبي آهَصضي

 دس اًتْبي فشم ًبم ٍ ًبم خبًَادگي سا ًَضتِ ٍ اهضبء ًوبييذ. -13

 

 خػَظ ضبغليي(دس ) .دس غَست تغييشٍضؼيت تحػيلي يب ٍضؼيت تبّل اسائِ هستٌذات الضاهي هي ببضذ *       

ٍ چٌبًچِ ّش يك اص هَاسد تبى خَاّذ ضذ. سًٍذ بشسسي پشًٍذُ گضيٌطي اضتِ ببضيذ تكويل دقيق فشم ٍ ًبَد ابْبم دس آى ببػث سشػت بخطيذى بِتَجِ د* 

 .(ايي بشگ غشفب جْت ساٌّوب هي ببضذ اص تكويل آى جذاً خَدداسي فشهبييذ )هزكَس كبهل ًببضذ اص پزيشش فشم هؼزٍسين.


