قابل توجه قبولشدگان دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی تهران
کلیه قبولشدگان دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی تهران در سال تحصیلی  97 - 98که در سایر استانها ( به غیر از استان یزد )
مشغول به تحصیل می باشند  ،جهت تشکیل پرونده استخدامی با در دست داشتن مدارک ذیل به اداره کل آموزش و پرورش استان یزد به
نشانی  :یزد  ،چهار راه فرهنگیان  ،اداره کل آموزش و پرورش یزد  ،اداره امور اداری ( تلفن  ) 33144524مراجعه نمایند .
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده استخدامی :
-1اصل معرفینامه از دانشگاه محل تحصیل ( تاریخ دقیق شروع به تحصیل حتما" درآن قید شده باشد ) .
 -2پوشه روغنی فنردار)خانمها پوشه زرد رنگ  ،آقایان پوشه سبز رنگ تهیه کنند ( .
 -3اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه .
 -4اصل و کپی کارت ملی ( پشت و رو ) .
 -5هشت قطعه عکس  3×4جدید پشت نویسی شده .
 -6کپی برابر با اصل مدرک تحصلی دیپلم و پیش دانشگاهی .
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده گزینشی :
 فرم اطالعات فردی ( ضمیمه اطالعیه ) تکمیل شده بصورت خوانا  ،دقیق و کامل . کپی تمام صفحات شناسنامه . کپی کارت ملی ( پشت و رو ) . دو قطعه عکس  3×4جدید پشت نویسی شده .مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده پزشکی :
الف – پوشه روغنی فنردار )خانمها پوشه زرد رنگ  ،آقایان پوشه سبز رنگ تهیه کنند ( .
ب – اصل کارت ملی و کپی پشت و رو .
ج -اصل شناسنامه و کپی صفحه اول شناسنامه .
د -یک قطعه عکس  3×4جدید پشت نویسی شده .
الزم به توضیح است دانشجویان پس از دریافت فرم مربوطه از امور اداری اداره کل آموزش و پرورش استان یزد با همراه داشتن
مدارک باال  ،صبحها از ساعت  7الی  ( 9ناشتا و حداقل  12ساعت قبل از آن غذا میل نکرده باشند ) به کلینیک فرهنگیان یزد به
آدرس  :یزد  ،سه راه شحنه  ،کلینیک فرهنگیان مراجعه نمایند .
اداره اموراداری و تشکیالت یزد

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

