
 بسمه تعالی

 آرم دستگاه اجرایی

 فرم مشخصات فردی داوطلبان آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی

 

 شغل:

 محل خدمت مندرج در دفترچه آزمون استخدامی:

 کد شغل محل مندرج در دفترچه آزمون استخدامی:

 مشخصات فردی: -1

 کد ملی : نام و نام خانوادگی : 

 تاریخ تولد : محل تولد :

 آدرس الکترونیکی: وضعیت تأهل :

 ( :2تلفن تماس) ( :1تلفن تماس)

 آدرس :

 اطالعات ثبت نامی آزمون )خوداظهاری(: -2

 خوداظهاری اطالعات ثبت نامی

بر  نظر کارشناس بررسی مدارک

)در این قسمت  اساس مستندات

 چیزی ننویسید(

 درصد( 5یا 25نوع وضعیت ایثارگری بر اساس ثبت نام آزمون)سهمیه 

صورت می درصد ایثارگران از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران  25سهمیه تاییدیه )

 (پذیرد

  

   درصد( 3وضعیت معلولیت بر اساس ثبت نام آزمون)سهمیه 

   ( بر اساس ثبت نام آزمون5تا  1نوع وضعیت حفظ قرآن)درجات 

   نوع وضعیت بومی بر اساس ثبت نام آزمون

   انطباق مدرک تحصیلی با شرایط احراز شغل مندرج در آگهی

   رعایت شرط حداکثر سن)بر اساس مستندات ارایه شده(

   وضعیت نظام وظیفه

  رعایت شرایط اختصاصی دستگاه اجرایی

 
 محل الصاق عكس



 

 :سوابق تحصیلی -3

 رشته مقطع
 محل فارغ التحصیلی

 و شهر()نام موسسه 
 معدل تاریخ فراغت از تحصیل

     دیپلم

     کارشناسی

     کارشناسی ارشد

     دکتری

 عنوان پروژه و یا پایان نامه: -4

 استاد راهنما عنوان مقطع

   کارشناسی

   کارشناسی ارشد

   دکتری

 گواهی دوره زبان خارجی: -5

دارای یکی از نمرات زیر می باشید، نوع آزمون، نمره و تاریخ مربوطه را مرقوم سال پیش تا کنون  2چنانچه از با توجه به جدول ذیل، 

 فرمایید.

 نمره نام آزمون

TOEFL 

Paper Based 547  به باال 

IBT 78 به باال 

Computer Based 210 به باال 

IELTS 6 به باال 

 

 تاریخ آزمون نمره اخذ شده نوع آزمون

   

 فهرست کتاب ها: -6

 کتاب، سال انتشار، عنوان انتشارات( )عنوان 

نام نویسندگان )به 

ترتیب ذکر شده 

 روی جلد(



 کتاب ها

   تألیف

 ترجمه

  

  

 فهرست مقاالت: -7

 

 
 نام نویسندگان )عنوان مقاله، سال انتشار، عنوان مجله، صفحات(

 مقاله های چاپ شده

 -ISIدر مجالت )

 (ISC -علمی پژوهشی

با ارایه مستندات معتبر 

در خصوص مقاالت 

مربوطه و همچنین نوع 

 مجله

 

  

  

  

  

مقاله های چاپ شده در 

مجالت علمی ترویجی 

 با ارایه مستندات معتبر

 

  

  

  

مقاله های چاپ شده در 

همایش ها، کنفرانس ها 

با ارایه مستندات و غیره 

 معتبر

 

  

  



  

 طرح پژوهشی:  -8

 تاریخ پایان تاریخ شروع نام همکاران عنوان طرح ردیف

1     

2     

3     

 سایر -9

 توضیحات عنوان

ارایه اثر علمی، فنی، ادبی و هنری مرتبط در جشنواره های ملی)یا 

 بین المللی( و کسب رتبه
 

  اثر هنری ملی)بین المللی(

اکتشاف و اختراع یا نظریه پردازی به ثبت رسیده و برگزیدگی 

 المپیادهای علمی
 

  جوایز وتشویق نامه های علمی ملی)یا بین المللی(

 

نمایم که کلیه مطالب این فرم و سایر پیوستهای مورد درخواست، در نهایت دقت و صحت، تكمیل اینجانب ........... گواهی می

 اینجانب رفتار نماید. گردیده است و چنانچه خالف آن ثابت شود، دستگاه اجرایی مجاز است مطابق مقررات با

 امضاء   -نام و نام خانوادگی                                                                                                                         

 

 


