فشو يشخصات كاسيُذ بشاي اعتفادِ اص دٔسِ ْاي آيٕصشي كٕتاِ يذت خاسج اص كشٕس
(ايٍ فشو تٕعط دعتگاِ اجشايي تكًيم ٔ تاييذ يي شٕد)
يحم انصال عكظ

انف  :يشخصات فشدي

ناو خانٌادگي :
ناو:
تاسيخ اعتباس گزسنايو:
شًاسه گزسنايو:
نٌع استخذاو :سسًي  پيًاني سايش (ركش شٌد):
دستگاه يحم خذيت:
سابقو خذيت:
خالصو ًظايف پست ساصياني:

نشاني يحم كاس:
تهفن ينضل:

كذيهي :
يجشد 
يتاىم

تاسيخ تٌنذ:
ًضعيت تاىم:
پست ساصياني:

ييانگين ايتياص اسصشيابي دسدًسال گزشتو :
ًضعيت ايثاسگشي:
آصاده 
خانٌاده شييذ 
جانباص 
تهفن يحم كاس:
آدسط انكتشًنيكي:

تهفن ىًشاه :

سصينذه 

ب :عٕابق تحصيهي ( اص باالتشيٍ يذسك تحصيهي)
يقطع

َاو يٕعغّ /داَشگاِ

سشتّ

يقطع

عال فاسغ انتحصيهي

سشتّ

ج :عُأيٍ دٔسِ ْاي آيٕصشي كٕتاِ يذت خاسجي اص كشٕس كّ تاكٌُٕ ششكت كشدِ اعت
عُٕاٌ دٔسِ

عال اعضاو

يحم اجشاء

يشجع بٕسط

َاو يٕعغّ /داَشگاِ

عال فاسغ انتحصيهي

د :عٕابق خذيت

يذت (بّ سٔص)

دعتگاِ يحم خذيت

عُٕاٌ پغت

يذت ( بّ عال)

دُْذِ

ْـ :اطالعات فشدي يشتبط با دٔسِ
فعانيت ْا ٔ طشح ْاي اسصَذِ يشتبط با يٕضٕع دٔسِ كّ تٕعط كاسيُذ اَجاو شذِ اعت (عُأيٍ ركش شٕد):
ييضاٌ تغهط كاسيُذ بّ صباٌ خاسجي دٔسِ :
ييضاٌ َياص كاسيُذ بّ طي دٔسِ (با تٕجّ بّ ٔظايف شغهي)

عاني 
بغياس صياد

خٌب
صياد

يتٌسط
يتٌسط

ضعيف 
كى 

خيهي ضعيف 
بسياسكى 

ٔ :يشخصات دٔسِ آيٕصشي يعشفي شذِ :
عُٕاٌ دٔسِ

يشجع بٕسط دُْذِ

يحم اجشاء

تاسيخ ششٔع

تاسيخ خاتًّ

يذت ( بّ سٔص)

ص :عايش اطالعات
شًاسِ ٔ تاسيخ اعالو دٔسِ اص طشف عاصياٌ عشيايّ گزاسي ٔ كًكٓاي اقتصادي ٔ فُي ايشاٌ :
َاو َٔاو خإَادگي باالتشيٍ يقاو دعتگاِ ٔ يا يقاو يجاص اص طشف ٔي:

عُٕاٌ پغت:

تاسيخ :

ايضاء :

صحت كهيّ يُذسجات فشو يٕسد تاييذ يي باشذ :

نطفا فشو تكًيم شذِ بّ ًْشاِ حكى كاسگضيُي ،گزسَايّ يعتبش ،تائيذيّ حشاعت دعتگاِ ٔ يعشفيَايّ باالتشيٍ يقاو ٔصاستخاَّ يا عاصياٌ يتبٕع يبُي بش بالياَع بٕدٌ اعضاو كاسيُذ اص
نحاظ صالحيت اخالقي ٔ اعتقاد بّ يباَي جًٕٓسي اعاليي ايشاٌ ٔ داشتٍ يعهٕيات يٕسد َياص ٔ تغهط بّ صباٌ اَگهيغي بّ ايٍ عاصياٌ اسائّ شٕد.

