دس ايي قسوت چيضي ًٌَيسيذ
حشف اٍل ًبم خبًَادگي:

فرم مشخصات گزينش داوطلبان ش كرت رد آزمون مشاوران حقوقي  ،وكالء و كارشناسان

حشف دٍم ًبم خبًَادگي:

(موضوع ماده 781اقنون ربانهم سوم توسعو)

1ـ هطخصبتً :بم خبًَادگي:
ًبم هستؼبس:

ًبم:
ًبم پذس :ـــــــــــــــــــــــــــــــ ضوبسُ ضٌبسٌبهِ داٍطلت :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ هحل صذٍس:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــوكالت
هتقبضي آصهَى ـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حَصُ قضبئي اًتخبثي
 كارشناسي رسمي رشته ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سبل صذٍس :ــــــــــــــــــــ سبل تَلذ:

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ ضغل :الف ـ مبسهٌذ دٍلت ٍ يب ػضَ ًْبدّبي اًقالة اسالهي  ة ـ پشسٌل ًيشٍّبي هسلح جوَْسي اسالهي ايشاى  ج ـ مبسهٌذ ضشمتْبي دٍلتي 
د ـ مبسهٌذ هؤسسبت خصَصي ّ ـ ـ ضغل آصاد  ٍ ـ ثينبس 

3ـ ٍضؼيت ًظبم ٍظيفِ  :مبست پبيبى خذهت  هؼبفيت دائن 
4ـ ٍضؼيت تحصيلي:
ًَع هذسك سضتِ تحصيلي

سبلْبي تحصيلي
تب

اص

هحل تحصيل

آدسس هحل تحصيل

5ـ چٌبًچِ ٍميل يب مبسضٌبس سسوي ايي هشمض ثَدُ ٍ جْت تغييش حَصُ قضبئي دس آصهَى ضشمت هي ًوبئيذ هَاسد ريل سا تنويل مٌيذ.
ضوبسُ پشًٍذُ

ضوبسُ پشٍاًِ

حَصُ قضبئي فؼلي

(مذسايبًِ):

تبسيخ صذٍس

حَصُ قضبئي اًتخبثي

6ـ ٍضؼيت ضغلي خَد سا دس جذٍل تَضيح دّيذ:
ضغل

ًبم هحل مبس

اص

تبسيخ

آدسس دقيق هحل مبس

تب

تلفي ـ مذ

ضغل فؼلي
ضغل قجلي1
ضغل قجلي2
7ـ چٌبًچِ تبمٌَى ثب اسگبًْبي دٍلتي يب ًْبدّبي اًقالثي ّونبسي داضتِ ايذ جذٍل صيش سا تنويل مٌيذ:
تبسيخ

ًبم هسجذ ٍ پبيگبُ هقبٍهت

ًبم ًْبد يب اسگبى

ثسيج دس صَست
ّونبسي ثب ثسيج

ضْشستبى

سٍستب

اص

تب

ًَع ّونبسي

ًبم هسئَل
ضوب

استجبط
فؼلي ضوب

8ـ دس صَستينِ ثِ ججِْ ّبي ًيشٍ حق ػليِ ثبطل سفتِ ايذ ًبم ًْبد اػضام مٌٌذُ ،ضْشستبى ،تبسيخ ٍ هذت اػضامً ،بم هٌطقًَِ ،ع فؼبليت
ٍ ًبهِ قسوت هشثَطِ سا ثٌَيسيذ.

9ـ هطخصبت سِ ًفش سا مِ داساي خصَصيبت صيش ثبضٌذ دس جذٍل صيش ثٌَيسيذ:
ج) حتي االهنبى اص خَيطبًٍذاى ضوب ًجبضٌذ
ة) ضٌبختِ ضذُ ٍ هَسد اػتوبد ثبضٌذ
الف) خَد ضوب سا ثطٌبسٌذ
سديف

1
2
3

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

ضغل

آدسس دقيق

1

(حتي االهنبى آدسس ٍ تلفي هحل مبس)

تلفي ـ مذ

11ـ چٌبًچِ تبمٌَى دس اهتحبًبت ٍسٍدي ًْبد ،اسگبى ٍ يب يني اص هؤسسبت آهَصش ػبلي ضشمت ًوَدُ ايذ جذٍل صيش ساتنويل ًوبئيذ.
ًبم ًْبد ٍ يب اسگبى ٍ يب
هؤسسِ آهَصش ػبلي

تبسيخ ثجت ًبم

ضْشستبى

مذام هشحلِ

ًتيجِ هشاحل گضيٌص

(دسصَست هشدٍدي)

11ـ هَاسد خَاستِ ضذُ دسثبسُ خبًَادُ سا دس جذٍل تنويل مٌيذ .هطخصبت خَاّشاى ٍ ثشادساى خَد سا مِ سي آًْب اص  18سبل ثِ ثبال است ثٌَيسيذ.
ًسجت

ضغل

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

تلفي هحل مبس ـ مذ

آدسس هحل مبس

پذس
هبدس
ّوسش
خَاّش يب ثشادس
خَاّش يب ثشادس
خَاّش يب ثشادس
خَاّش يب ثشادس
خَاّش يب ثشادس
12ـ آدسس هحل سنًَت خَد سا دس دُ سبل گزضتِ ثٌَيسيذ.
استبى

ضْشستبى

هٌطقِ

خيبثبى فشػي

خيبثبى اصلي

پالك

مَچِ

تبسيخ

تلفي ـ مذ

ضْشداسي

ضشٍع

يب ًبم

ٍ خبتوِ

سٍستب
13ـ آدسس هحل سنًَت فؼلي خَد سا دس جذٍل صيش ثٌَيسيذ.
استبى

ضْشستبى

هٌطقِ

خيبثبى فشػي

خيبثبى اصلي

پالك

مَچِ

تلفي ـ مذ

ضْشداسي
يب ًبم
سٍستبيب ػوَهي داساي سبثقِ هحنَهيتي ّستيذ ًَع هحنَهيتً ،بم دادسشا ٍ تبسيخ آى سا هشقَم فشهبييذ.
 14ـ چٌبًچِ دس دادسشاي اًقالة اسالهي ٍ
دادسشاي اًقالة اسالهي ضْشستبى:

دس تبسيخ:

ثِ اتْبم:

دادسشاي اًقالة اسالهي ضْشستبى:

دس تبسيخ:

ثِ اتْبم:

 15ـ دسج اطالػبت ًبدسست هَجت هحشٍهيت هتقبضي دس ّش يل اص هشاحل پزيشش يب لغَ پشٍاًِ دس صَست صذٍس خَاّذ ضذ.
16ـ ثب دس ًظش گشفتي سوت ضوبل ٍ خيبثبى اصلي ٍ فشػي ،مشٍمي هحل سنًَت فؼلي خَد سا تشسين مٌيذ( :تزمشًَضتي مذپستي الضاهي است)

ايٌجبًت............................................................هتقبضي

ضشمت

دس

ٍمبلت

آصهَى



مبسضٌبسي



سضتِ

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

(استبى  ........................................ضْش )..............................توبهي هَاسد خَاستِ ضذُ دس فشم سا ثب دقت ٍ ثِ طَس مبهل ٍ صبدقبًِ پبسخ دادُ ،ضوٌبً ثِ ايي هسألِ
آگبّي داسم دسج ّشگًَِ هطلت خالف ٍاقغ ٍ ًبقص هبًغ پزيشش ايٌجبًت خَاّذ ثَد.
نام و نام خانوادگي داوطلب ................................................................

تاريخ ..............................................
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