اطالعیه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد درخصوص بررسی مدارک و مصاحبه استخدامی از
معرفی شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی سال 1395
بدینوسیله به اطالع کلیه پذیرفته شددان چندد برابدر ررفید
جه

آزمدو اسدتادا پیمدنی سدن  1395مد سسدنید

تشکیل پرویده و ط مراحل استادام بن همراه داشتن کلیه مداسک الز  ،طبق برینمه زمن بندی ذیل به اداسه کل

آموزش و پروسش استن یزد به یشنی

یزد  ،چهنس ساه فرهنگین  ،اداسه کدل آمدوزش و پدروسش یدزد  ،اداسه امدوس اداسی

( شمنسه تمنس  ) 37246151مراجعه یمنئید .
دسصوست عد مراجعه دسمهل

بدیه اس

مقرس برای برسس مداسک و مستندات  ،به منزله انصراف از اسدتادا تلقد

خواهد شد .
الزم بتوضیح است پذیرفته شدگان پس از تشکیل پرونده  ،جهت انجام مصاحبه به مرکز مربوطه معرفی خواهند شد .
تبصره  :افرادی که قبال" مراحل تشکیل پرونده و مصاحبه طی نموده اند نیازی بهه مراجعهه مجهدد ندا نهد و افهرادی کهه معرفینامهه جههت
مصاحبه د یافت نموده و به مراکز مصاحبه مراجعه ننموده اند براساس جدول اعالم شده  ،برای مصاحبه باید مراجعه نمایند .

برنامه زمان بندی تحویل مدارک و شرکت درمصاحبه تخصصی و ارائه فرم تکمیلی گزینش
زمان تحویل مدا ک

زمان مصاحبه خواهران

زمان مصاحبه برادران

رشته
کلیه رشته های فنی ( هنرآموزی )  ،تربیت بدنی ،

دوشنبه 1395/11/04

دوشنبه 1395/11/04

دوشنبه 1395/11/04

مراقب سالمت

 8صبح تا 13

 8/30صبح تا 13

ازساعت  12لغایت 17

سه شنبه 1395/11/05

سه شنبه 1395/11/05

سه شنبه 1395/11/05

 8صبح تا 13

 8/30صبح تا 13

ازساعت  12لغایت 17

چهارشنبه 1395/11/06

چهارشنبه 1395/11/06

چهارشنبه 1395/11/06

 8صبح تا 13

 8/30صبح تا 13

ازساعت  12لغایت 17

پنج شنبه 1395/11/07

پنج شنبه 1395/11/07

پنج شنبه 1395/11/07

 8صبح تا 13

 8/30صبح تا 13

ازساعت  12لغایت 17

شنبه 1395/11/09

شنبه 1395/11/09

شنبه 1395/11/09

 8صبح تا 13

 8/30صبح تا 13

ازساعت  12لغایت 17

یکشنبه 1395/11/10

یکشنبه 1395/11/10

یکشنبه 1395/11/10

 8صبح تا 13

 8/30صبح تا 13

از ساعت  12لغایت 17

( خواهران و براد ان )

علوم اجتماعی
آموزگار  ،آموزگار استثنایی  ،ادبیات فارسی
ریاضی  ،زبان انگلیسی
عربی  ،معارف اسالمی  ،مربی تربیتی
کلیه افرادی که مراجعه ننموده اند

آدرس محل های مصاحبه :
براد ان  :یزد  ،بلوا دانشجو  ،دانشگاه فرهنگیان  ،پردیس شهیدان پاکنژاد  ،تلفن تماس 035-36234009

از ساعت  12لغایت 17

خواهران  :یزد  ،میدان آیت اهلل خاتمی  ،خیابان خرمشهر  ،کوچه شهید زینی  ،دانشگاه فرهنگیان  ،پردیس حضرت فاطمه الزهرا (س) ،
تلفن تماس 035-36238788 :

از ساعت  8/30صبح لغایت 13

مدارک الزم :
-1پوشه سوغن فنرداس .
-2کنسینمه قبول آزمو ( پذیرفته شدان م توایند کنسینمه قبول آزمو سا از سنی

سنجش دسینف

یمنیند ) .

-3چهنسقطعه عکس تمن سخ  3×4تهیه شده دسسن جنسی .
-4اصل شننسننمه و تصویر تمن صفحنت آ .
-5اصل کنست مل و تصویر پش
 -6اصل کنست پنین خدم

و سوی آ .
دائم ( ویژه برادسا ) و تصویرآ  ( .کنست معنفی

ین معنفی

تحصیل قنبل قبو یم بنشد ) .

تبصره چننیچه افرادی دس سنلهنی قبل معنف اردیده و بعد از  95/8/21آ سا تعویض یموده اید  ،حتمن" عالوه برکنست
معنفی

دائم  ،بنید اواه که تنسیخ دقیق معنفی

دس آ قید شده بنشد  ،از یظن وریفه دسینف

یموده و به همراه داشته

بنشند .
-7اصل دایشننمه ین اواه ینمه موق

براسنس مدسک تحصیل

مجنز ( برابر کد" شغل -محل ایتانب " ) و یک برگ تصویر

آ .
تذکرمهم  :قبو شدان بن مدسک تحصیل فوق لیسنیس  ،بنید اصل ین کپ برابر بن اصل شده مدسک لیسنیس و تصویرآ سا
ییز به همراه داشته بنشند .
-8اصل معرف ینمه سسم از سنزمن بهزیست ( ویژه سهمیه  3دسصد معلولین ) .
 -9اصل سوابق خدم
استادا

غیرسسم

و تمن وق

دس وزاستانیه هن  ،موسسنت و  ( ...مواسد ذکر شده دس بند د صفحه  3آاه

) ازتنسیخ  22بهمن منه  1357به بعد که حقوقشن

از محل اعتبنسات دولت

پرداخ

شده اس

.

( دس اواه فوق بنید " تمام وقت " و " از بودجه دولت استفاده می کنند " ذکر شده بنشد )  .ضمنا" گواهی باید به
تایید ذیحسابی دستگاه صادرکننده گواهی نیزرسیده باشد .
 -10مداسک مربوط به بوم بود دس کد شغل محل ایتانب مطنبق اطالعیه مندسج دس زمن ثب ین دسآزمو استادا
پیمنی سوی سنی

سنزمن سنجش آموزش کشوس.

 -11ایثنسارا  ،اصل مداسک و مستندات

که دس زمن ثب

ین دسآزمو استادا پیمنی دس پرتن سنزمن سنجش آموزش

کشوس اعال یموده اید سا براسنس کد" شغل -محل ایتانب " دس استن مربوط بنید اسائه یمنیند  ( .ویژه سهمیه  5دسصد
سزمندان

و  25دسصد ایثنسارا ) .

ضمنا " فرم گزینش ( اطالعات فردی ) که ضمیمه اطالعیه می باشد را بصورت خوانا  ،دقیق و کامل تکمیل نموده و با دو قطعه عکس  3×4جدید ،
تصویرتمام صفحات شناسنامه  ،تصویرکارت ملی ( پشت و رو ) جهت ارائه به نماینده هسته گزینش به همراه داشته باشید .

توجه :
 - 1گیره را در باالی پوشه ( سمت چپ ) قرار دهید .
 - 2مدارک را به ترتیب ازپائین به باال درپوشه قرار دهید .

ﻧﻤﻮن ﺑﺮگ ﺷﻤﺎره 1

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ

ﻓﺮم اطﻼﻋﺎت ﻓﺮدی

ھﯿﺄت ﻣﺮﻛﺰي ﮔﺰﻳﻨﺶ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش

ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ) -87- 130ه – ع ( ھﯿﺄت ﻋﺎﻟﯽ ﮔﺰﯾﻨﺶ

ھﺴﺘﻪ ﮔﺰﻳﻨﺶ .....................................
ﻣﺤﻞ اﻟﺼﺎق
ﻋﮑﺲ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت و ﻧﯿﺎز ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ  ،ﻣﺘﻌﮫﺪ ﻣﯽ ﺷﻮم ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد
اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺪارک ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ طﻮرﮐﺎﻣﻞ و ﺧﻮاﻧﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن
ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ﻟﺬا در ﺻﻮرت اراﺋﻪ اطﻼﻋﺎت ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ  ،ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ
اﻣﻀﺎء :
ﺗﺎرﯾﺦ :
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻻزم را اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺬﮐﺮ  :ﻟﻄﻔﺎً درﺻﻮرت ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط اطﻼﻋﺎت ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه در ھﺮ ﻣﺤﻮر ﺟﺎھﺎی ﺧﺎﻟﯽ را ﺑﺎﺧﻂ ﺗﯿﺮه )  ( -ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاری ﮐﻨﯿﺪ .
ﮐﺪ ﻣﻠﯽ)ده رﻗﻤﯽ(
ﻧﺎم:

ﺟﻨﺴﯿﺖ :

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ:

ﺷﻤﺎره
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ

ﻣﺤﻞ ﺻﺪور

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ

/

ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻗﺒﻠﯽ

ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر

ﻣﻠﯿﺖ

زن 

ﻣﺮد 

دﯾﻦ

ﻣﺬھﺐ

ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ

/

وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻈﺎم وظﯿﻔﻪ  :ﻣﻌﺎف  ﻣﺸﻤﻮل  ﻧﻮع ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ .......................
اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزي ازﺳﺎل ....................ﺗﺎﺳﺎل .................واﺣﺪ و ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ :

وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎھﻞ  :ﻣﺠﺮد ﻣﺘﺎھﻞ

...........................................................................................................................................................

ﻣﺘﺎرﮐﻪ 

ﻓﻮت ھﻤﺴﺮ  ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان .............

ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﭘﺪر:
ﻧﺎم و ﻧﺎم
ِ

ﺷﻐﻞ :

ﺗﺤﺼﯿﻼت :

ﻧﺸﺎﻧﯽ وﺗﻠﻔﻦ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر :

ھﻤﺴﺮ داوطﻠﺐ :
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
ِ

ﺷﻐﻞ :

ﺗﺤﺼﯿﻼت:

ﻧﺸﺎﻧﯽ وﺗﻠﻔﻦ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر :

ﻟﻄﻔﺎً آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﻲ و دو ﻣﻘﻄﻊ ﻗﺒﻞ از آن را در ﺟﺪول ﻓﻮق درج ﻧﻤﺎﻳﯿﺪ و اﮔﺮ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺣﻮزوی دارﻳﺪ ﮐﺪ ﺣﻮزوی و ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮری ﯾﺎﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ﺑﻮدن ﺗﺤﺼﯿﻼت
را در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت درج ﻧﻤﺎﯾﺪ.
رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﺳﺎل
ﺷﺮوع

ﺳﺎل ﭘﺎﯾﺎن

ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎه

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت:
درﺻﻮرت وﺟﻮد
وﻗﻔﻪ ﯾﺎ اﻧﺼﺮف
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻋﻠﺖ
راﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯿﺪ.

زﯾﺮ دﯾﭙﻠﻢ

وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

دﯾﭙﻠﻢ
ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎھﯽ
ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ /ﺳﻄﺢ ١ﺣﻮزه
ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ /ﺳﻄﺢ ٢ﺣﻮزه
ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ /ﺧﺎرج ﻓﻘﻪ واﺻﻮل
دﮐﺘﺮا  /اﺟﺘﮫﺎد
دﮐﺘﺮای ﺗﺨﺼﺼﯽ  /ﻓﻮق دﮐﺘﺮا

در ﺻﻮرت ﮐﺴﺐ ﻣﻘﺎم ﻣﺪارک ﻻزم را ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ
ﻋﻠﻤﯽ ﯾﺎ ...

ﻧﺎم رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ  ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ورزﺷﯽ

ﻣﺸﺎﻏﻞ دوﻟﺘﻲ
ﯾﺎﻏﯿﺮ دوﻟﺘﻲ

ﻧﺎم اداره ﯾﺎﻣﺤﻞ ﮐﺎر

ﻧﻮع ﮐﺎروﺳﻤﺖ

ﺳﻄﺢ ﺑﺮﮔﺰاری
) ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ،اﺳﺘﺎن،
ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ(

ﺗﺎرﯾﺦ
ﺷﺮوع

ﺗﺎرﯾﺦ
ﺧﺎﺗﻤﻪ

ﻣﻘﺎم ﮐﺴﺐ ﺷﺪه

ﻋﻠﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮﺷﻐﻞ

دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪه

اﺳﺘﺎن /ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن

ﺳﺎل ﮐﺴﺐ ﻣﻘﺎم

ﻧﺸﺎﻧﯽ و ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر

ﻓﻌﻠﯽ
ﻗﺒﻠﯽ
ﻗﺒﻠﯽ

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮد ﯾﺎ ﺑﺴﺘﮕﺎن درﺟﻪ ﯾﮏ ﺷﻤﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﯾﺎ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﮐﯿﻔﺮی درﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ،ﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ درھﯿﺄت ھﺎی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ
ﺗﺨﻠﻔﺎت اداری دارﯾﺪ ﺟﺪول زﯾﺮ راﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﺎم وﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه رأی

ﻋﻠﺖ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ

١۵

ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ

ﻧﻮع وﻣﯿﺰان ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﺰﯾﻨﺶ را طﯽ ﮐﺮده اﯾﺪ ﺟﺪول زﯾﺮ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ:
ﻧﺎم دﺳﺘﮕﺎه

ﻧﺎم ھﺴﺘﻪ ﮔﺰﯾﻨﺶ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم

اﺳﺘﺎن

ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ﺿﺮوری :ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ

ﻣﺴﺎﻓﺮت
ﺧﺎرج
ﻛﺸﻮر

ﻧﻮع ﻣﺴﺎﻓﺮت
)ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ  ،زﻳﺎرت  ،ﺗﻔﺮﻳﺢ و(...

ﻧﺎم ﻛﺸﻮر

ﺳﻮاﺑﻖ
اﯾﺜﺎرﮔﺮی

ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺜﺎرﮔﺮان 

ﺗﻠﻔﻦ راﺑﻂ

ﺗﻠﻔﻦ ھﻤﺮاه

ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ

ﺳﺎزﻣﺎن اﻋﺰام ﻛﻨﻨﺪه

ﺗﺎ

از

ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی 

آزاده 

درﺻﺪ ﺟﺎﻧﺒﺎزی ..........

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺰﯾﻨﺶ

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در ﺳﻔﺮ

ﺑﻪ ﺻﻮرت داوطﻠﺐ 

ﻣﺪت ﺣﻀﻮردرﺟﺒﮫﻪ ......... :ﻣﺎه
ﺟﺎﻧﺒﺎز 

ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎره

درﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﻋﻠﺖ راﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ

ﻣﺪت اﺳﺎرت .........
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ اﯾﺜﺎرﮔﺮ................

ﻧﻮع اﯾﺜﺎرﮔﺮی .............

در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺳﻮاﺑﻖ اﯾﺜﺎرﮔﺮی ﻣﺪارک ﻻزم راﺿﻤﯿﻤﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ
ﺳﻮاﺑﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﻧﮫﺎد ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺑﺴﯿﺞ ،اﻣﻮرﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ و (...ﺧﻮد را در ﺟﺪول زﯾﺮ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
ﻧﺎم ﻧﮫﺎد ﯾﺎ ...

ﻧﻮع ھﻤﮑﺎری

از ﺗﺎرﯾﺦ

ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ

ﻧﺎم ﻣﺴﺌﻮل

ﻧﺸﺎﻧﯽ وﺗﻠﻔﻦ ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﻋﻠﺖ ﺗﺮک ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻓﺮادی ازﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ  ،ﮐﺎر و ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد را در ﺟﺪول زﯾﺮ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ،اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ -١ :از
ﻣﻌﺎﺷﺮﯾﻦ و دوﺳﺘﺎن ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ  -٢درﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ از ھﻢ دوره ای ھﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ -٣درﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ از اﻓﺮاد ﻣﺘﺪﯾﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ -۴ﺣﺘﯽ
اﻟﻤﻘﺪور از ﻧﻈﺮ ﺳﻨﯽ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺳﻨﺨﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  -۵ازﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان درﺟﻪ ﯾﮏ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
ردﯾﻒ

ﻧﺎم

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

ﺷﻐﻞ

ﻣﺪت آﺷﻨﺎﯾﯽ

ﻧﺸﺎﻧﯽ دﻗﯿﻖ وﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ

ﻣﺤﻞ آﺷﻨﺎﯾﯽ

ﻧﺸﺎﻧﯽ دﻗﯿﻖ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺧﻮد را در ده ﺳﺎل اﺧﯿﺮ در ﺟﺪول زﯾﺮ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ:
اﺳﺘﺎن

ﺷﮫﺮ

ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ
)ده رﻗﻤﯽ(

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ

ﻧﺤﻮه ﺳﮑﻮﻧﺖ

ﺳﺎل ھﺎی اﻗﺎﻣﺖ

ﺗﻠﻔﻦ
ازﺳﺎل

ﺗﺎﺳﺎل

ﻣﺠﺮدی

ﻓﻌﻠﯽ

ﻗﺒﻠﯽ

ﻗﺒﻠﯽ

ﺧﻮاھﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ ھﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ و  ...ﺑﻪ طﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ درﮐﺎدر زﯾﺮ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ:

ﺻﺤﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﻓﻮق ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ  …………………….ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
* ﺗﺎرﯾﺦ :

١۶

* اﻣﻀﺎء :

ﺑﺎﺧﺎﻧﻮاده

