مدارک مورد نیازجهت تشکیل ویا تکمیل پرونده
-1تصًیرشىاسىامٍ ازتمام صفحات
-2تصًیرپشت يريپایان خدمت یا معافیت (برای آقایان )
-3تصًیرپشت يريکارت ملی
-4تصًیرمدرک تحصیلی
-5عکس 4*3بتعداد 3قطعٍ (ظُر وًیس شدٌ )
-6مدارک ایثارگیری (درصًرت داشته )
-7گًاَی فعالیت بسیجی (درصًرت داشته )

ارسال مدارک بٍ آدرس :اردبیل –استاوداری اردبیل –
َستٍ گسیىش –کد پستی 5613657944:
تلفه تماس 0451-2151582:

ثسوِ تؼبلي

ّيأت هشوضي گضيٌص :وزارت كشور

فشم ضوبسُ ( – ُ -87 -130ع ) ّيبًت ػبلي گضيٌص

فزم اطالعات فزدی

ّستِ گضيٌص  :استانداري اردبيل

هحل الصبق
ػىس پطت
ًَيسي ضذُ

ثب تَخِ ثِ ضشٍست ٍ ًيبص گضيٌص ثِ اًدبم تحميك ٍ ثشسسي ،هتؼْذ هي ضَم توبهي هَاسد خَاستِ ضذُ دس
ايٌدبًت
پشسطٌبهِ سا صبدلبًِ ٍ دس صَست لضٍم ثب اسائِ هذاسن هستٌذ ثِ طَسوبهل ٍ خَاًب ثٌَيسن تب ثب استفبدُ اص آى ثشسسي ّبي الصم ثِ هٌظَس احشاص صالحيت اًدبم گيشد
اهضبء /تبسيخ :
غي صحيح ،گضيٌص هي تَاًذ هطبثك ضَاثط تصوين الصم سا اتخبر ًوبيذ .
لزا دسصَست اسائِ اطالػبت س
تذکز  :لطفاً درصورت عدم ارتباط اطالعات خواسته شده در هز محورجاهای خالی را باخط تیزه ( ) -عالمت گذاری کنید .

وذ

هلي(دُ سلوي)

ًبم:

جنسیت :

ًبم خبًَادگي:

ضوبسُ ضٌبسٌبهِ

تبسيخ تَلذ

هحل صذٍس

ًبم خبًَادگي لجلي

هحل تَلذ

هليت

ًبم هستؼبس

وضعیت نظام وظیفه  :هؼبف  هطوَل ًَ ع هؼبفيت .......................
اًدبم خذهت سشثبصي اصسبل ....................تبسبلٍ .................احذ ٍ ًطبًي هحل خذهت ......................................................... :
ًبم ٍ ًبم خبًَادگيِ پذس:

ضغل :

تحصيالت :

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي ّوسشِ داٍطلت :

ضغل :

تحصيالت:

ًطبًي ٍتلفي هحل وبس :

هذسن تحصيلي

سبل ضشٍع

سضتِ تحصيلي

ديي

هزّت

وضعیت تاهل  :هدشد هتبّل هتبسوِ 
فَت ّوسش  تؼذاد فشصًذاى .............

ًطبًي ٍتلفي هحل وبس :

سبل پبيبى

تبةػيت

صى 

هشد 

ًبم ٍ ًطبًي هَسسِ يب داًطگبُ

تَضيحبت:
دسصَست ٍخَد ٍلفِ يب اًصشاف

تحصيلي ػلت ساتَضيح دّيذ.

صيش ديپلن
وضعیت تحصیلی

هتَسطِ

ديپلن
پيص داًطگبّي

فَق ديپلن /سطح 1حَصُ
ليسبًس /سطح 2حَصُ
فَق ليسبًس /خبسج فمِ ٍاصَل
دوتشا  /اختْبد

دوتشاي تخصصي  /فَق دوتشا
ي وذ حَصٍي ٍ ًيض حضَسي يب غيش حضَسي ثَدى تحصيالت سا دس لسوت تَضيحبت دسج ًوبيذ .
لطفبً آخشيي هذسن تحصيلي ٍ دٍ همطغ لجل اص آى سا دس خذٍل فَق دسج ًوبييذ ٍ اگش تحصيالت حَصٍي داس د
کسب رتبه
علمی یا ...

ًبم سضتِ ػلوي ،فشٌّگي ٍ ٍسصضي

سطح ثشگضاسي
( ضْشستبى ،استبى ،وطَس يب ثيي الوللي)

همبم وست ضذُ

دستگبُ ثشگضاس وٌٌذُ

سبل وست هكام

دس صَست وست همبم هذاسن الصم سا ضويوِ فشهبييذ.
مشاغل دولتی یاغیز دولتی

ًبم اداسُ يبهحل وبس

ًَع وبسٍسوت

تبسيخ
ضشٍع

تبسيخ
خبتوِ

ػلت تغييشضغل

استبى /ضْشستبى

ًطبًي ٍتلفي هحل وبس

فؼلي
لجلي
لجلي

چٌبًچِ خَد يب ثستگبى دسخِ يه ضوب سبثمِ ثبصداضت يب هحىَهيت سيبسي يبويفشي دس هشاخغ لضبيي داضتِ ،يبضوب هحىَهيت دسُ يأت ّبي سسيذگي ثِ تخلفبت اداسي داسيذ خذٍل صيش ساوبهل وٌيذ.

ًبم ًٍبم خبًَادگي

ػلت هحىَهيت

هشخغ صبدسوٌٌذُ سأي

تبسيخ هحىَهيت

ًَع ٍهيضاى هحىَهيت

چٌبىچِ تبوٌَى دس دستگبُ ّبي دٍلتي هشاحل گضيٌص سا طي وشدُ ايذ خذٍل صيش سا وبهل وٌيذ:

ًبم دستگبُ

ًبم ّستِ گضيٌص

استبى

تبسيخ ثجت ًبم

ًتيدِ گضيٌص

دسصَست ػذم پزيشش علت ساثٌَيسيذ

شماره تماس ضزوری  :تلفي ثبثت

پيص ضوبسُ

خارج کشور

مسافزت

ًَع هسبفشت

تلفي ساثط

ًبم وطَس

(هأهَسيت ،صيبست ،تفشيح ٍ)...

 تلفي ّوشاُ

سبصهبى اػضام وٌٌذُ

هسئَليت دس سفش

هذت البهت
تب

اص

سوابق

ایثارگزی

خذهت سشثبصي 

ثِ صَست داٍطلت 
هذت حضَسدسخجِْ ......... :هبُ
خبًجبص  دسصذ خبًجبصي  ..........آصادُ  هذت اسبست .........
ًسجت ثب ايثبسگش................
خبًَادُ ايثبسگشاى ًَ ع ايثبسگشي .............

دس صَست داضتي سَاثك ايثبسگشي هذاسن الصم ساضويوِ فشهبييذ
سَاثك فؼبليت ّبي سيبسي ،اختوبػي (ًْبد ّبي اًمالثي ،ثسيح ،اهَسػبم الوٌفؼِ ٍ )...خَد سا دس خذٍل صيش ثٌَيسيذ.

سديف

ًبم ًْبد يب...

ًَع ّوىبسي

اصتبسيخ

تبتبسيخ

ػلت تشن
فؼبليت

ًبم هسئَل

ًطبًي ٍتلفي هحل فؼبليت

هطخصبت افشادي اصهحل تحصيل،وبس ٍ سىًَت خَد سا دس خذٍل صيش ثٌَيسيذ تب دس صَست لضٍم ثِ آًبى هشاخؼِ ضَد ،ايي افشاد ثبيذ -1 :اص هؼبضشيي ٍ دٍستبى صويوي ضوب ثبضٌذ  -2دسهحل تحصيل اص
ّن دٍسُ اي ّبي ضوب ثبضٌذ -3دسهحل سىًَت اص افشاد هتذيي ثبضٌذ -4حتي الومذٍس اص ًظش سٌي،خٌسيت ٍتحصيالت ثب ضوب سٌخيت داضتِ ثبضٌذ  -5اصخَيطبًٍذاى دسخِ يه ضوب ًجبضٌذ.

سديف

ًبم

ًبم خبًَادگي

ضغل

هذت آضٌبيي

ًطبًي دليك ٍ ضوبسُ تلفي

هحل آضٌبيي

ًطبًي دليك هحل سىًَت خَد سا دس دُ سبل اخيش دس خذٍل صيش ثٌَيسيذ:

استبى

ضْش

وذپستي

ىشاًي وبهل

(دُ سلوي)

سبل ّبي البهت
اصسبل

تبسبل

تلفي

ًحَُ سىًَت
هدشدي

ثب خبًَادُ

فؼلي
لجلي
لجلي
وشٍوي ًطبًي هحل سىًَت فؼلي (خيبثبى اصلي ًَضتِ ضَد)

ضوبل

وشٍوي ًطبًي آخشيي هحل سىًَت لجلي (خيبثبى اصلي ًَضتِ ضَد)

خَاّطوٌذ است صًذگيٌبهِ خَد سا دس صهيٌِ ّبي خبًَادگي،اختوبػي،فشٌّگي ٍ ...ثِ طَس هختصش دسوبدس صيش ثٌَيسيذ:

صحت هٌذسخبت فَق هَسد أتييذ ايٌدبًت

هي ثبضذ .

تبسيخ تىويل :

اهضبء:

ضوبل

