
 فرم اطالعات فردی تذکرات مهم درنحوه تکمیل

ای های فرد و اطالعات تحصیلی شغلی و ایثارگری و فردی و همچنین تلفن و آدرسفرم اطالعات فردی فرمی است که مشخصات شناسنامه

ن دالل التحصیالگردد. تکمیل این فرم و تحویل مدارک الزم به منزله تشکیل پرونده گزینشی است و برای فارغمورد نیاز در آن درج می

 کندکشور کفایت می

التحصیل لارج از کشور هستند الزم است دو فرم دیگر را که یکی به زبان فارسی و یکی به زبان انگلیسی اما داوطلبین استخدامی که فارغ 

 .است را کامل نمایند

ورت دارد و باعث سرعت انجام کار باید توجه شود که دقیق بودن اطالعات در این فرم جهت بررسی کامل و بدون نقص بودن ضر -1

 شود.می

 کد ملی ده رقمی به طور صحیح وارد شده و در صورتی که در ابتدا یا انتهای آن عدد صفر وجود دارد حتماً آن را بنویسند. )ده رقم( -2

 در شناسنامه نام در اولین جدول فرم داوطلب مشخصات فردی لود را دقیقًا طبق مندرجات شناسنامه باید تکمیل کنند مثالً اگر -3

باشد و حروف )ی( و )ئ( در کلماتی مانند رضایی یا فائزه باید مانند شناسنامه فردی اسداله درج شده نوشتن کلمه اهلل یا ا... اشتباه می

 نوشته شود و در قسمت تاریخ تولد روز و ماه تولد نیز ذکر گردد.

اکتفا نشده و حداقل اطالعات دو مقطع قبل از آن نیز کامل  در قسمت مشخصات تحصیلی فقط به نوشتن آلرین مقطع تحصیلی -4

شود و در صورت وقفه تحصیلی و یا انصراف از تحصیل علت آن به صورت واضح و روشن و مختصر )در یک سطر یا عبارت( بیان 

 گردد.

 کر نمایند.در ضمن افرادی که تحصیالت حوزوی دارند ضمن درج کد حوزوی و یا غیرحضوری بودن تحصیل لود را ذ

 در صورت تکمیل جدول کسب مقام علمی، فرهنگی، ورزشی و غیره باید مدارک آن ضمیمه گردد. -5

باشد )هم محل کارهای قبلی و هم فعلی( و های اشتغال داوطلب میهای درج مشخصات و آدرس محلجدول محل کار شامل ستون -6

 انجامد.به تسریع بررسی پرونده می دولتی یا غیردولتی بودن تفاوتی ندارد. تکمیل صحیح این جدول

که  باشد. و در صورتیجدول سوابق سیاسی و جرائم مربوط به سوابق سیاسی منفی یا جرائم داوطلب و یا بستگان درجه یک وی می -7

کنان رشود. باید توجه داشت که سوابق سیاسی تمامی کاداوطلب قباًل سابقه بازداشت و یا زندان داشته باشد این جدول کامل می

گردد و تکمیل آن جدول از یک سو سبب تسریع کار و از طرفی نشانه صداقت داوطلب قبل از اشتغال از مراجع ذیصالح استعالم می

گردد و با توجه به مالک بودن گردد هر جرمی بعد از تحمل مجازات پس از مدتی رفع اثر میمیاستخدام است و در ضمن یادآور 

ها استخدام وابق جز در موارد بسیار نادر باعث محرومیت وی از حقوق اجتماعی و مدنی که از جمله آنوضعیت فعلی داوطلب این س

 گردد.های دولتی است نمیدر دستگاه

 مندرجات جدول سوابق ایثارگری و بسیج و ... باید مستند بوده و مدارک الزم ضمیمه گردد. -8

های مربوطه را دقیق ترسیم نمایید و در صورتی را مبذول فرمایید. و کروکی ها نهایت دقتهای تماس و آدرسدر نوشتن شماره تلفن -9

داشته و یا مستأجر بوده و هر سال در محلی سکونت داشته قبل از تکمیل این جدول از که فرد در محلی فقط چند ماه سکونت 

 کارکنان گزینش آگاهی بیشتری کسب کنید.

 دارد.را با امضاء و درج تاریخ اعالم می در لاتمه داوطلب استخدام صحت مندرجات لود -10

 تذکرات:

 های تماس داوطلب، در اولین فرصت آن را به هسته گزینش اطالع دهید.در صورت تغییر آدرس و تلفن -1

اید آن را در فرم اطالعات فردی حتماً قید نمایید حتی در صورتی که قباًل جهت استخدام یا اشتغال در سازمان دیگری گزینش شده -2

 ردد.گر شروع به کار نکرده باشید )مراحل گزینش به صورت کامل طی نشده باشد( زیرا باعث تسریع در بررسی پرونده شما میاگ

 باشد لذا نسبت به درج آدرس محل سکونت به شکل صحیح و صادقانه اهتمام ورزید.بومی بودن در روند استخدام تأثیرگذار نمی -3


