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فرم اطالعات فردی
نام:
نام خانوادگی:
شماره ملی:
شماره
شناسنامه

رشته شغلی:
محل خدمت:
نوع سهمیه:
تاریخ تولد

ملیت

روز ماه سال

ستاد مرکزی 

استان  استان ......................

آزاد ایثارگر (  )%25ایثارگر (  )%5معلولین

تابعیت

دین مذهب

(در صورت داشتن تابعیت مضاعف ذکر شود)

وضعیت
تاهل

توضیحات

اقامت در سایر کشورها (نام کشور و مدت اقامت و علت):
شغل:

نام و نام خانوادگی پدر:

تحصیالت:

رشته و گرایش
تحصیلی

مدارک تحصیلی

معدل

سال
شروع

محل کار:
سال
پایان

نام دانشگاه یا مؤسسه
آموزش

لیسانس
فوق لیسانس
دکتری
اشتغال به تحصیل :مقطع
مؤسسه  /دانشگاه محل تحصیل:
وضعیت نظام
وظیفه
(برای آقایان)

سوابق کاری
قبلی

سال ورود:

رشته و گرایش:

تا:
انجام خدمت سربازی  :از:
علت معافیت پزشکی در صورت برخورداری از این معافیت:
نام محل
کار

نوع سازمان

رابطه استخدامی

(دولتی  /غیر دولتی)

(رسمی – پیمانی – قراردادی  -ساعتی)

معافیت  :نوع فعالیت:

نوع کار /
سمت

تاریخ
شروع

تاریخ
پایان

نشانی
محل کار

* الزم به ذکر است هر گونه وضعیت اشتغال در دستگاهای دولتی و شرکت های خصوصی و نیمه خصوصی می بایست در جدول فوق قید گردد .مسئولیت ناشی از
کتمان و یا ارائه هرگونه اطالعات خالف واقع بر عهده متقاضی می باشد.
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فرم اطالعات فردی
نوع همکاری

نام نهاد

نشانی و محل فعالیت

مدت (ماه)

سوابق فعالیتهای سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی

سوابق علمی،
پژوهشی ،تدریس،
تالیف و ترجمه

موضوع

تاریخ انتشار

مؤسسه منتشر کننده  /نام محل تدریس

نام دوره

مدت (ساعت)

نام مؤسسه آموزشی

دورههای آموزشی
منجر به اخذ مدرک

آشنایی با رایانه

Internet PowerPoint Access Excel Word

سایر
(نام ببرید)

میزان تسلط
(خوب ،متوسط ،ضعیف)
آشنایی با زبانهای خارجی
میزان تسلط
(خوب ،متوسط ،ضعیف)
کسب رتبه علمی،
ورزشی و ...

انگلیسی

سطح برگزاری

نام رشته

فرانسه

مقام کسب شده

آلمانی

برگزار کننده

عربی

سال کسب مقام

شهرستان و آدرس
محل سکونت
اینجانب
تاریخ تکمیل فرم:

فرزند

کلیه اطالعات مندرج در این فرم را تأیید مینمایم.
امضاء:

