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  :پرونده گزینش  شماره           

  

عا                                                                                                                                                          ی  ه 
بطور  ،تعهد می شوم کلیه اطالعات خواسته شده در پرسشنامه را صادقانهم ........................................................................ اینجانب

 به می تواند با توجه قضات گزینش  اداره کل  ،کامل و خوانا نوشته و در صورت عدم پاسخ الزم یا غیر صحیح یا ناقص
در این خصوص حق اعتراض را از . اتخاذ نمایداینجانب  پذیرشنسبت به  تصمیمی هرگونه ربوطهم و ضوابط  هااولویت 

                                                                                                                                                          . خود سلب می نمایم 

:اء امض                                  : یختار                                                                                                                                                                                                                                                               
 

                                                                                
   .................................................................. :نام 

                                                       

                                                     .……………..………..…………..……… :نام خانوادگی

  ..…………………..……..………………: م پدرنا

  مشخصات داوطلب  -

 

  13           / .............. ....../...... :تاریخ تولد  :نام خانوادگی قبلی  :نام مستعار
  

:                 شماره شناسنامه  :محل تولد
  

:ملی کد  
                                                       

  :فعلی  : تابعیت  :محل صدور
  :قبلی               

  : جنسیت
  :آخرین مدرك تحصیلی  مرد        زن    

  : شغل  : مذهب  : ین د

  )نمی شود محل سکونت و شاملمحل اقامت می باشد خوابگاه : توجه(:محل سکونت فعلی آدرس وکروکی   -
  .بنویسید)واحد  –طبقه  –پالك  –کوچه  -خیابان -شهر( آدرس رابطوردقیق باذکر  استان

    
تلفن ضروري جهت دسترسی به     تلفن محل کار    تلفن همراه 

  ):نام ونسبت با داوطلب( داوطلب 
.............................................  

  

  

    کد شهرستان    تلفن منزل

  شمال  : کروکی

  

 

 محل الصاق

 عکس داوطلب

          

           

            



 ٢ 

  )به جز محل سکونت فعلی (.بنویسید را سال قبل تاکنون 15خوداز آدرس وکروکی محل سکونت -

    .بنویسید)واحد  –طبقه  –پالك  –کوچه  -خیابان -شهر( آدرس رابطوردقیق باذکر  استان

  ....................... ات . ....... ............. از    

  .......................تا  .... ............ از    

          تعداد فرزند       تعداد همسر          مجرد        متأهل      :عیت تأهل ضو  -

 ..................................................................: همسر تحصیالت. .............................................. :همسر نام پدر ........................................................................ :نام ونام خانوادگی همسر

  .......................................................................:..شغل فعلی همسر  .................................................................: شغل قبلی همسر ................................................................. : همسر مذهب

  .............................................................................................................................................................................................................................................................. :همسر محل کار وتلفن آدرس

  ......................................................................:نام و نام خانوادگی همسر قبل ..............................................................:علت متارکه سال و .دارمن/ دارم ابقه متارکه س 

   ..........................................................................................................:  آدرس وتلفن همسر قبل............................:..............شغل همسر قبل ..................................:نام پدر همسر قبل 

  

  ........................................................................................................ :نوع معافیت       مشمول        معاف       کارت پایان خدمت     : وضعیت نظام وظیفه  -

  ............................................................ سالتا   . .......................................................... سالاز  وظیفه انجام خد مت زمان   ....................................................................................................................................: معافیتعلت 

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................:.محل خدمت وظیفه یگاننشانی و 

  

                                                                   )حوزوي –شگاهی دان(:تحصیلی وضعیت  -

  رشته  مقطع تحصیلی
  تحصیلی

/ نام داشگاه 
  حوزه

سال 
  ورود

سال 
  اتمام

نام واحد   معدل
  دانشگاهی

  حوزه/آدرس وتلفن دانشگاه 

                کارشناسی

                اسی ارشدنکارش

                دکتري

                حوزوي

  :تاریخ                   :       امضاء  .................................................................: نام ونام خانوادگی                       



 ٣ 

 ،نام رشته، مقطع  ،تغییر رشته علت ر حتی به صورت ناتمامصورت داشتن سابقه تحصیلی در رشته هاي دیگ در -
  . خودرابیان نمایندهم رشته ایی رازدوستان ونام دونف محل تحصیل

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

.................................................................................................................................................................................................................................................................  
   .خواهر خود را در جدول زیر بنوسید  برادر وفرزند،، مشخصات پدر، مادر، همسر -
  .)برگه بنویسیدپشت مشخصات اعضاء خانواده را ، درصورت کمبود جا ( 

  

  

وضعیت   آدرس وتلفن منزل  تحصیالت  نام پدر  نام ونام خانوادگی  نسبت
  تاهل

  همراهتلفن   شغل

                پدر
                مادر

  

              
  

              
  

              
  

              
  

              
  

              
  

              
  ................................................................................................................................ .را بنویسید شما متارکه کرده اند، دلیل و سال متارکهبرادر وخواهر، مادر  ،چنانچه پدر -

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

  

  :امضاء  ...............................: تاریخ  ...........................................................: نام ونام خانوادگی                   



 ٤ 

   .رادرجدول ذیل ذکر نمایید...نوع مشاغلی که تاکنون داشته یا دارید ،اعم از دولتی ،غیر دولتی و -
  

  لشغ
نام 

  دستگاه
  مسئولیت

وضعیت 
  استخدامی

  تاریخ
  شروع

  تاریخ
  خاتمه

مدت 
  فعالیت

  آدرس محل کار و تلفن  علت خاتمه

              فعلی
  
  

  
  

              قبلی
  
  

  
  

              قبلی
  
  

  
  

    .یدنمایتکمیل جانباز، اسیر ومفقود االثر شده اند جدول ذیل را شهید ، یا بستگان درجه یک شما برادر ،پدر ، نانچهچ -
  

  نام ونام خانوادگی  ردیف
ش با نسبت

  شما
 جانباز  شهید

  )درصدجانبازي(
  ثابت/ همراه  تلفن  مفقود االثر  اسیر

                

                

                

                
  

  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................: توضیحات 

  .راتکمیل نماییدسال دفاع مقدس حضور داشته اید جدول ذیل  8در  شما خانواده خود، پدر یا چنانچه  -

  مدت حضور  سمت  واحداعزام کننده  نام منطقه عملیاتی  نام ونام خانوادگی

          

          
  

  :امضاء  ...............................: تاریخ  ...........................................................: نام ونام خانوادگی                           



 ٥ 

  .  ذکرنمائید را ...و  بسیج  ، مساجد ، انجمن ها ، یهاي انقالب نهاد با همکاري  و فرهنگی خود لیتهاي اجتماعی ،فعا   -
  

  محل فعالیت
تاریخ 
  شروع

تاریخ 
  خاتمه 

علت خاتمه 
  همکاري

همکاري  نوع
  وسمت

  آدرسنام مسئول و تلفن و 

            
            
            
  

داشته و  را، گروهها یا احزاب سازمانهایکی ازدرعضویت  و هوادارايي،فکرگرایش  سابقهخود یا اقوام شما چنانچه    -

  . ید یخود را نسبت به آنها بیان نما تاریخ فعالیت و نظر، آننوع  نام و،دارید یا
  

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

  

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

ام جمهوري چنانچه اعضاء خانواده، اقوام ویا دوستان شما تاکنون از احزاب، سازمانها و یا گروهکهاي مخالف نظ  -
  .اسالمی ایران سابقه هواداري داشته و یا به هر علت داراي سوابق محکومیت بوده جدول زیر را کامل نمائید

  

  وضعیت فعلی  تاریخ دستگیري  نوع هواداري  نسبت  ونام خانوادگی نام

          

          
  

ان و یا تحت تعقیب بوده اید جدول ، محکومیت به زندداراي سابقه بازداشتبه هر دلیلی خود یا اقوام شما چنانچه  -

  . زیر را کامل نمائید

نام و نام 
  خانوادگی

  نسبت  عنوان جرم
توسط چه دستگاهی 

  شدهدستگیر
  آزاديتاریخ، علت و نحوه   محل دستگیريتاریخ و

            

            

            

  :امضاء  ...............................: تاریخ  ...........................................................: نام ونام خانوادگی                              



 ٦ 

   .داشته یا دارد نام ونسبت وي با خود را بنویسید سیگارو قلیان ،اعضاء درجه یک خانواده شما اعتیاد به مواد مخدرچنانچه هر یک از  -
  

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

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

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

  

می باشید ي یا موارد مشابه آن داراي سابقه تخلفات ادار رسیدگی بهچنانچه در کمیته انضباطی دانشگاه یا هریک از هیات هاي  -

 .ر تاریخ ونتیجه حکم صادره دقیقاَ توضیح دهیدموارد را با ذک

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

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

  

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

   .د ذکر نمایدنسال است شما را می شناس 5 که بیش از خودسکونت  مورد وثوق محلمشخصات دونفر از افراد  -
  

  تلفن  آدرس  شغل  نام ونام خانوادگی

        

        
  

  )باشندترجیحاَ در شهرشما( .نویسیدب شمارا بشناسندسال  7بیش از که  وثوق فامیلنفر از افراد مورد 2مشخصات  -

 

  تلفن  دقیق محل سکونت آدرس  نسبت  شغل  نام ونام خانوادگی

          

          
  

  :امضاء  ...............................: تاریخ  ...........................................................: نام ونام خانوادگی                                 



 ٧ 

  .بنویسیدد نسال بشناس 3که شما را بیش از دانشگاهی نفر از دوستان  2 مشخصات -
  

  

  تلفن  آدرس  مدت آشنائی  مقطع تحصیلی  شغل  نام خانودگی امن

            

            
  

  .نویسیدب دنبشناس سال 3یا2حداقل که شما را  خود نفر از همکاران 2مشخصات  در صورت شاغل بودن -

  

مدت   تحصیالت  شغل  نام نام خانودگی
  آشنائی

  تلفن  آدرس

            

            
  

  .نماییدجدول زیر را کامل  می باشید یگزینش داراي پرونده...و دولتی دستگاه هاي دولتی وغیرچنانچه در -

  

شماره   نتیجه  تاریخ گزینش  دستگاه مربوطهنام 
  پرونده

  محل گزینش آدرس و تلفن

          
          
          

  

                               
  :تاریخ  ...................................... :امضاء  ................................................................: نام ونام خانوادگی                    

ی عا   ه 



 ٨ 

  .نظر به اینکه تمام استعالمات بر اساس اطالعات این فرم انجام خواهد شد لذا داوطبین گرامی در تکمیل فرم نهایت دقت را بنمایند
  :معدل              :                رشته کارشناسی  :نام

  :دانشگاه محل تحصیل

  :سال ورود به دانشگاه

  :سال اخذ مدرك کارشناسی

  :نام خانوادگی

  :جنسیت:                               نام مستعار
  
  
  

  : نام و نام خانوادگی قبلی
  :معدل                     :رشته کارشناسی ارشد  :شماره شناسنامه:                                                 نام پدر

  :دانشگاه محل تحصیل

  :سال ورود به دانشگاه

  :سال اخذ مدرك کارشناسی ارشد

  :محل تولد    :                    سال تولد

  :محل صدور       :              سال صدور

  :کدملی

  :معدل                                  :ته دکتريرش  :مذهب        :                       دین

  :دانشگاه محل تحصیل

  :سال ورود به دانشگاه

  :سال اخذ مدرك دکتري

  :ملیت         :                  تابعیت

  :شغل و سمت قبلی   متاهل            مجرد:  وضعیت تاهل

  :و سمت فعلیشغل   --- پسر    --- دختر:            تعداد اوالد

  :وضعیت نظام وظیفه
  مشمول         کارت معافیت      کارت پایان خدمت

  :محل صدور کارت پایان خدمت یا معافیت

  :آدرس محل کار وتلفن قبلی

  :آدرس محل سکونت فعلی
  

  استان                 شهرستان
  
  
  

  :آدرس محل کار وتلفن فعلی

  :تلفن ثابت:                     تلفن همراه
  امضاء داوطلب                                                     

  


