
 راهنمای تکمیل مدارک

 

توجه : )راهنمای تکمیل فرم پرسشنامه ( قبل از تکمیل فرم پرسشنامه موارد ذيل را بادقت مطالعه سپس نسبت به  *

 تکمیل آن اقدام فرمائید تا از هرگونه خط خوردگي در فرم جلوگیری شود .) با خودكار آبي پررنگ( 

 عکس الصاق محل نزديک( اول صفحه) فرم باالی وتاريخ امضاء(  شود نوشته كامل خانوادگي نام و نام....  اينجانب) اول خط در – 1

               گردد درج

در قسمت وضعیت تحصیلي در فرم )صفحه اول ( در صورتي كه مقاطع تحصیلي ناپیوسته میباشد جداگانه با ذكر دقیق  - 2    

 صیل                     )نام دانشگاه ، شهرواستان ( نوشته شودمحل تح

در قسمت مشاغل دولتي يا غیر دولتي )صفحه اول ( شامل محل انجام طرح )در صورت گذراندن يا حین انجام طرح ( و شغل  -3 

 احتمالي )اعم از دولتي يا غیر دولتي ( در ده سال اخیرمیباشد

 ظور از تلفن رابط تلفن همراه بستگان نزديک جهت ارتباط سريع با شما میباشددر قسمت شماره تلفنها من -4 

در قسمت سوابق فعالیتهای سیاسي ، اجتماعي ... فعالیتهايي مانند همکاری با بسیج و فرمانداری ) برگزاری انتخابات (  و   -5 

 بر میباشید ذكر و همراه با مدارك ارائه نمائید .غیره ... ذكر نمائید . ضمناً در صورتي كه دارای كارت بسیج با تاريخ معت

مشخصات معرفین كه شامل چهار نفر است ) پشت فرم ( دو نفراز همسايگان سکونت ده سال اخیر , يک نفراز ادارات دولتي  -6 

 . از خويشاوندان نباشند)سپاه ، بسیج ، فرمانداری و غیره ( باشند , ضمناً به هیچ وجه 

ل نشاني محل سکونت در صورتي كه چندين جابجايي انجام شده است از آخرين محل سکونت ) ازفعلي تا قبلي تکمی جهت   – 7  

 ( دقیقاً محل و مدت زمان سکونت مشخص گردد .)آدرس استان ، شهر ، خیابان ، كوچه ، پالك(

 .  شود زده تیره خط خالي جداول تمام در – 8

 فراموش نشود . امضاء و تاريخ تکمیل در پايان فرم  - 9

 مشاغل و برادر و خواهر ، مادر خانوادگي نام و نام پدر،)  خانواده افراد تعداد ذكر با(  فرم آخر قسمت) زندگینامه قسمت در – 11

 الزامیست پرونده تحويل هنگام در داوطلب حضور.  *  نمائید ذكر را تحصیل دوران از غیر فرهنگي اجتماعي فعالیتهای سابقه(  آنها

.  

 گانه باال از تشکیل پرونده خودداری میگردد . 11* در صورت كامل نبودن مدارك يا عدم رعايت موارد   

 


