
 بسمه تعالی

 برگ مشخصات بررسی صالحیت عمومی داوطلبان 

 ها و مؤسسات آموزش عالی دانشگاه 

 13................سال 

 تکمیل دقیق این برگ براي بررسی پرونده شما ضروري است تذکرمهم:

 شد. و هرگونه نقص در آن باعث تأخیر در اعالم نتیجه خواهد             

 با آزمون          بدون آزمون       نحوه پذیرش :                                                                   

http://sd.sanjesh.org    
 

 

  ننویسید.کادرچیزيدراینمحترم؛داوطلب
 مقطع مورد پذیرش را عالمت بزنید رشته انتخابی : 

 کاردانی                      کارشناسی

 

 دکتريکارشناسی ارشد          

 ورود به دفتر استان
 : مورد پذیرش نام دانشگاه / مؤسسه تاریخ:

 
 شماره: 

 ) مشخصات فردي :1

  **نحوه پذیرش شامل: روزانه، شبانه، پاره وقت و ...        کاربردي و مجازي و ... *نوع دانشگاه شامل: دولتی، آزاد، غیرانتفاعی، پیام نور، علمی  ) سوابق تحصیلی :2

 

 .............................................................................................................. نام  :

 ...............................................................................نام خانوادگی : 

 .................................................................................................. نام پدر :

 

                  

                  
 

           شمارة ملی :
 

 

 .....................................................ل پدر : شغ...................................................   محل تولد :  ........................................................تاریخ تولد :  ..................................................................................................شماره شناسنامه : 

 .........................الد   متأهل        تعداد او        وضعیت تأهل : مجرد..........................................................................                                      تابعیت : ...................................................... مذهب : 

 :  آماده به خدمت         در حال خدمت          معافیت دائم             معافیت تحصیلی          داراي کارت پایان خدمتنظام وظیفه 

 

 رشته تحصیلیمقطع
  /مرکزدانشگاه/مؤسسه

 تحصیلمحل
 شهر

 تحصیل محل
 سال

 شروع
سال 
 پایان

نوع  *
 دانشگاه

نحوه  **
 پذیرش

        دیپلم
 و تلفن آدرس

 مرکزمؤسسه/
 

        کاردانی
 و تلفن آدرس

 مؤسسه/دانشگاه
 

        کارشناسی
 و تلفن آدرس

 مؤسسه/دانشگاه
 

        کارشناسی ارشد
 و تلفن آدرس

 مؤسسه/دانشگاه
 

   : وضعیت شغلی) 3

 پایان  شروع  شهرستان  استان نوع استخدام پست سازمانی سازمان یا نهادنام مشاغل

        فعلی
  کارمحلوتلفنآدرس

        قبلی
  کارمحلوتلفنآدرس

 

 محل الصاق

 عکس



 محل سکونت : آدرس) 4

 آدرس شهر استان  آدرس

    قبلی

    فعلی

 :) شماره تلفنی که بتوان در مواقع ضروري با شما تماس گرفت 5

  داوطلب : منزلتلفن   تلفن همراه داوطلب :

  تلفن همراه یکی از بستگان :
 

 ) مشخصات همسر :6
 

 ............................................................................................................ نام  :

 .............................................................................نام خانوادگی : 
 

 

                    

                    
 

           شمارة ملی :
 

                                          ..................................................................................... محل تولد : ..................................................................................... تاریخ تولد :..................................................................................... نام پدر :

 .....................................................................................: مذهب  .....................................................................................تابعیت : .....................................................................................شماره شناسنامه : 

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................نشانی محل کار و شماره تلفن : 

 نمائید .، جدول زیر را تکمیل شرکت نموده اید سال گذشته 2در  چنانچه تاکنون در آزمون ورودي دانشگاهها یا سایر مؤسسات آموزش عالی) 7

 مالحظات آزموننتیجۀ  شهرستان  استان سال آزمون  نوع آزمون

      

      

      

 ،به شما شناخت کافی داشته باشندنفر از افراد مورد اعتماد غیر خویشاوند و قابل دسترس از محل تحصیل یا کار، که نسبت  4) مشخصات 8

 .)و در یک استان ساکن یا شاغل باشندحتی المقدور کارمند دولت یا فرهنگی بوده ا در جدول ذیل مرقوم فرمائید .(ر

 مالحظات شغل معرف مدت آشنائی نوع رابطه نام و نام خانوادگی

1      

  آدرس و تلفن

2      

  آدرس و تلفن

3      

  آدرس و تلفن

4      

  آدرس و تلفن
 

 

 

 اجتماعی و فرهنگی خود را بطور خالصه بنویسید .) سوابق فعالیتهاي سیاسی ، 9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 شوم.به کلیه سؤاالت مطروحه با صداقت و دقت جواب دادم و درستی و واقعیت آنها را متعهد می                     اینجانب                           

                                                                 

 امضاء :   تاریخ :                                                                                                                                           

 

 

 موارد زیر بایستی به پیوست این فرم ارسال گردد :

 تکمیل شده نسخه از فرم صالحیت 1 کپی -2  فیش پرداختی.  -1

 کپی شناسنامه و کارت ملی و حکم کارگزینی(درصورت وجود) -3


