بسمه تعالي
فرم شماره ( -87 -031ه – ع ) هياًت عالي گزینش

فرم اطالعات فردی

هيأت مركزي گزينش وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

هسته گزینش .........................................................
محل الصاق
عکس پشت
نویسي شده

با توجه به ضرورت و نياز گزینش به انجام تحقيق و بررسي ،متعهد مي شوم تمامي موارد خواسته شده در
اینجانب
پرسشنامه را صادقانه و در صورت لزوم با ارائه مدارک مستند به طورکامل و خوانا بنویسم تا با استفاده از آن بررسي های الزم به منظور احراز صالحيت انجام گيرد
امضاء /تاریخ :
لذا درصورت ارائه اطالعات غير صحيح ،گزینش مي تواند مطابق ضوابط تصميم الزم را اتخاذ نماید.
تذکر  :لطفاً درصورت عدم ارتباط اطالعات خواسته شده در هر محورجاهای خالی را باخط تیره ( ) -عالمت گذاری کنید .

کد

ملي(ده رقمي)

نام:

جنسیت :

نام خانوادگي:

شماره شناسنامه

تاریخ تولد

محل صدور

نام خانوادگي قبلي

محل تولد

مليت

نام مستعار

وضعیت نظام وظیفه  :معاف  مشمول  نوع معافيت .......................
انجام خدمت سربازی ازسال ....................تاسال .................واحد و نشاني محل خدمت ......................................................... :
نام و نام خانوادگيِ پدر:

شغل :

تحصيالت :

نام و نام خانوادگي همسرِ داوطلب :

شغل :

تحصيالت:

نشاني وتلفن محل کار :

مدرک تحصيلي

سال شروع

رشته تحصيلي

دین

مذهب

وضعیت تاهل  :مجرد متاهل متارکه 
فوت همسر  تعداد فرزندان .............

نشاني وتلفن محل کار :

سال پایان

تابعيت

زن 

مرد 

نام و نشاني موسسه یا دانشگاه

توضيحات:
درصورت وجود وقفه یا انصراف

تحصيلي علت راتوضيح دهيد.

زیر دیپلم

وضعیت تحصیلی

متوسطه

دیپلم
پيش دانشگاهي

فوق دیپلم /سطح 0حوزه
ليسانس /سطح 2حوزه
فوق ليسانس /خارج فقه واصول
دکترا  /اجتهاد

دکترای تخصصي  /فوق دکترا
لطفاً آخرین مدرک تحصيلي و دو مقطع قبل از آن را در جدول فوق درج نمایيد و اگر تحصيالت حوزوی دارید کد حوزوی و نيز حضوری یا غير حضوری بودن تحصيالت را در قسمت توضيحات درج نماید.

کسب رتبه
علمی یا ...

نام رشته علمي ،فرهنگي و ورزشي

سطح برگزاری
( شهرستان ،استان ،کشور یا بين المللي)

مقام کسب شده

سال کسب مقام

دستگاه برگزار کننده

در صورت کسب مقام مدارک الزم را ضميمه فرمایيد.
مشاغل دولتی یاغیر دولتی

نوع کاروسمت

نام اداره یامحل کار

تاریخ
خاتمه

تاریخ
شروع

علت تغييرشغل

نشاني وتلفن محل کار

استان /شهرستان

فعلي
قبلي
قبلي

چنانچه خود یا بستگان درجه یک شما سابقه بازداشت یا محکوميت سياسي یاکيفری در مراجع قضایي داشته ،یاشما محکوميت درهيأت های رسيدگي به تخلفات اداری دارید جدول زیر راکامل کنيد.

نام ونام خانوادگي

علت محکوميت

مرجع صادرکننده رأی

نوع وميزان محکوميت

تاریخ محکوميت

چنانچه تاکنون در دستگاه های دولتي مراحل گزینش را طي کرده اید جدول زیر را کامل کنيد:

نام دستگاه

نام هسته گزینش

شماره تماس ضروری  :تلفن ثابت

استان

پيش شماره

تاریخ ثبت نام

تلفن رابط

نتيجه گزینش

درصورت عدم پذیرش علت رابنویسيد
 تلفن همراه

خارج کشور

مسافرت

ایثارگری

سوابق

نوع مسافرت

نام کشور

(مأموریت ،زیارت ،تفریح و)...

سازمان اعزام کننده

مسئوليت در سفر

مدت اقامت
تا

از

خدمت سربازی 

به صورت داوطلب 
مدت حضوردرجبهه ......... :ماه
جانباز  درصد جانبازی  ..........آزاده  مدت اسارت .........
نسبت با ایثارگر................
خانواده ایثارگران  نوع ایثارگری .............

در صورت داشتن سوابق ایثارگری مدارک الزم راضميمه فرمایيد
سوابق فعاليت های سياسي ،اجتماعي (نهاد های انقالبي ،بسيج ،امورعام المنفعه و )...خود را در جدول زیر بنویسيد.

ردیف

نام نهاد یا...

نوع همکاری

ازتاریخ

تاتاریخ

علت ترک
فعاليت

نام مسئول

نشاني وتلفن محل فعاليت

مشخصات افرادی ازمحل تحصيل،کار و سکونت خود را در جدول زیر بنویسيد تا در صورت لزوم به آنان مراجعه شود ،این افراد باید -0 :از معاشرین و دوستان صميمي شما باشند  -2درمحل تحصيل
از هم دوره ای های شما باشند -3درمحل سکونت از افراد متدین باشند -4حتي المقدور از نظر سني،جنسيت وتحصيالت با شما سنخيت داشته باشند  -5ازخویشاوندان درجه یک شما نباشند.

ردیف

نام

نام خانوادگي

شغل

مدت آشنایي

نشاني دقيق و شماره تلفن

محل آشنایي

نشاني دقيق محل سکونت خود را در ده سال اخير در جدول زیر بنویسيد:

استان

شهر

کدپستي

نشاني کامل

(ده رقمي)

سال های اقامت
ازسال

تاسال

تلفن

نحوه سکونت
مجردی

با خانواده

فعلي
قبلي
قبلي
کروکي نشاني محل سکونت فعلي (خيابان اصلي نوشته شود)

شمال

کروکي نشاني آخرین محل سکونت قبلي (خيابان اصلي نوشته شود)

خواهشمند است زندگينامه خود را در زمينه های خانوادگي،اجتماعي،فرهنگي و ...به طور مختصر درکادر زیر بنویسيد:

صحت مندرجات فوق مورد تأیيد اینجانب

مي باشد .

تاریخ تکميل :

امضاء:

شمال

