
 فزم هشخصبت اًتخبة آسهًَگز

  ..............وام: ............................................................................................

 

 ................وام خاوًادگي: .........................................................................

 

 تازيخ تًلد:  جىسيت:    شن                مسد :وام پدز

 ديه: تابعيت:
 كد ملي:  : محل صدزي شمازٌ شىاسىامٍ: 

 

 تلفه َمساٌ : شوبرُ تلفي هحل وبر: شمازٌ تلفه مىصل :
 محل اخر مدزك تحصيلي:  زشتٍ تحصيلي:  باالتسيه مدزك تحصيلي:

 آدزس دقيق پستي محل سكًوت : 

 پستي محل كاز :آدزس دقيق 

 آدزس الكتسيويكي :

 سًابق تجسبي دز شغل / حسفٍ : ............................................ سال شغل / حسفٍ : 
 :كد استاودازد                               دز زشتٍ :                        خيس    بلي                           ساشمان آمًشش فىي ي حسفٍ اي كشًز 2دازاي گًاَيىامٍ دزجٍ 

 كد استاودازد:                             دز زشتٍ :                          خيس    ساشمان آمًشش فىي ي حسفٍ اي                                  بلي  1دازاي كًاَيىامٍ دزجٍ 

 كد استاودازد:                             دز زشتٍ :                          خيس    ي ي حسفٍ اي كشًز:                  بلي ماٍَ ساشمان آمًشش فى 11دازاي گًاَيىامٍ طسح 

 كد استاودازد:                          دز زشتٍ :                             خيس    دازاي گًاَي تأييد صالحيت حسفٍ اي اش اتحاديٍ يا صىف ذيسبط:                         بلي 

 سايس مدازك با ذكس عىًان:

 
 

 عىًان تأليفات ، مقاالت ي تحقيقات دز شميىٍ حسفٍ / شغل

 سابقٍ تدزيس:

 

 آيا تا كىًن سًابق مشابٍ دز سايس ساشماوُا يا ازگان َا يا ياحد َاي آمًششي ي پژيَشي داشتٍ ايد؟ با ذكس وام

 حسفٍ مًزد تقاضا جُت آشمًوگسي اشتغال ي فعاليت دازيد؟ آيا دز حال حاضس دز

 آيا تا كىًن سابقٍ آشمًوگسي دز ساشمان آمًشش فىي ي حسفٍ اي زاغ داشتٍ ايد؟

 ؟ ) با ذكس شمازٌ استاودازد مسبًطٍ (باشيد متقاضي َمكازي جُت آشمًوگسي دز چٍ زشتٍ يا حسفٍ اي استاودازد مُازت ي آمًششي مي

 

 

 

 

 

 تبريخ تىويل فزم:          

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:          

 اهضبء :             

 
 
 
 
 

 

 
  



                                                   » فزم ثزرسي اهتيبسات داٍطلت آسهًَگزي «   
     

                                                                                               آسهًَگزي:         ًبم ًٍبم خبًَادگي آسهًَگز :                                حزفِ                
                                                      

 رديف عٌبٍيي هذارن هَرد ًيبس دارد ًذارد سمف اهتيبس اهتيبس وست شذُ حذالل اهتيبس لبثل لجَل

داشتي حذالل هذرن تحصيلي طجك سطح    02  

 02تصحيالت هَرد ًيبس در استبًذارد هْبرت )

ٍ  0اهتيبس( ٍ ثِ اساي ّز سبل تحصيلي ثبالتز 

 اهتيبس اضبفِ شَد 02حذاوثز 

0 

سبل سبثمِ وبر در حزفِ هزثَط  5داشتي حذالل    05  

اهتيبس ٍ ثِ اساي  02ثِ عٌَاى آسهًَگز يب هزثي ، 

 اهتيبس اضبفِ شَد 5ٍ حذاوثز  0يشتز ّز سبل ث

0 

داشتي گَاّي حسي ّوىبري ، اس لجيل : رعبريب    05  

اي )هبًٌذ هسئَليت پذيزي، ٍلت  اخالق حزفِ

شٌبسي، دلت، تىزين ارثبة رجَع ٍ ... ( ثب 

 سبسهبى ثِ عٌَاى آسهًَگز

3 

داشتي گَاّي حسي فعبليت ّبي آهَسشي در    02  

زي ثب ٍاحذ ّبي حزفِ هزثَط ثِ آسهًَگ

 آهَسرشي ٍپژٍّشي

4 

داشتي گَاّي هجٌي ثز گذاراًذى دٍرُ وبرگبُ    05  

 آهَسشي استبًذارد شغل آسهًَگز

5 

اي اس  داشتي گَاّي تأييذ صالحيت حزفِ   02  

 اتحبديِ يب ، صٌف ٍ يب صٌعت

6 

اي درجِ  داشتي گَاّيٌبهِ هْبرت فٌي ٍ حزفِ   05  

 يه اس سبسهبى

7 

 وع ول اهتيبساتج   022  

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

              اداره سنجش وارزشیابی مهارت
 


