
 جهت تشکیل پرونده(( مراجعه به هسته گزینش ومدارک الزم ))ساعت

در مواردی که داوطلب می باشد. "شنبه چهارروزهای شنبه تا  21الی  03:9ساعت مراجعه به هسته گزینش جهت تشکیل پرونده 

 .دگرد می هماهنگ وی با مذاکره دعوت گردد قبالً روز وساعت حضور در گزینش و علت حضور, برای انجام مصاحبه

آدرس هسته گزینش استانداری :قزوین ،خیابان فلسطین جنب مخابرات مرکز قدس ، 

  02کوچه حقیقت ، پالک 
 

 ((ارک مورد نیاز جهت تشکیل پروندهمد))
1)      

و دانلود اطالعات فردی  را می توانید از منوی فرمها  ) این فرم و فرم معرفین  فردی اطالعاتفرم    (2

  نمائید . (تکمیل 
  

 قطعه عکس پرسنلی جدید  4(1
  

  شناسنامه صفحات تمام تصویر (:
  

  ملی کارت تصویر (4
  

 (  تحصیل به اشتغال گواهی یا)   تحصیلی مدرك آخرین تصویر (5
  

 (  آقایان ویژه)  خدمت پایان کارت تصویر (6
  

   ... و دولتی ، ادارات انجمنها ، ،نهادهابسیج   در عضویت  گواهیاصل  (7

 

 

 : ات مهم تذکر

همراه داشتن اصل مدارک به منظور تطبیق  و درج مهر  - 1

 الزامی می باشد. برابراصل 

 خوانا حتماً و نبوده   A5کوچکتر از مدارک قطعات کاغذ کپی  - 2

  .باشند



 نحوه تکمیل فرم اطالعات فردی 

  

فرم اطالعات فردی فرمی است که مشخصات شناسنامه ای فرد و اطالعات تحصیلی شغلی و ایثارگری و 

فردی و همچنین تلفن و آدرس های موردنیاز در آن درج میگردد . تکمیل این فررم و تحویرل مرکار     

 .الزم به منزله تشکیل پرونکه گزینشی است 

 . ات فردی ضروری استتوجه به نکات زیر در مورد تکمیل فرمهای مشخص 

 

بایک توجه شود که دقیق بودن اطالعات در این فرم جهت بررسی کامل وبکون نقص بودن ضرورت  -1

 دارد و باعث سرعت انجام کار می شود

ککملی ده رقمی بطور صحیح وارد شکه و در صورتی که در ابتکا یا انتهای آن عکد صفر وجوددارد  -2

 )حتماً آن را بنویسیک )ده رقم

در اولین جکول فرم داوطلب مشخصات فردی خود را دقیقاً طبق منرکرجات شناسرنامه بایرک تکمیرل     -3 

نماییک مثالً اگردر شناسنامه نام فردی اسکاله درج شکه نوشتن کلمه اهلل یا ا... اشرتباه مری باشرک وحررو      

 ]ی[و ]ئ[ در کلماتی ماننک رضایی یا فائزه بایک ماننک شناسنامه نوشته شود 

 در قسمت تاریخ تولک روز وماه تولک نیز ذکر گردد.

در قسمت مشخصات تحصیلی فقط به نوشتن آخرین مقطع تحصیلی اکتفا نشکه وحکاقل اطالعات دو  -4

مقطع قبل از آن را نیز کامل شود و در صرورت وقفره تحصریلی و یرا انصررا  از تحصریل علرت آن را        

 .تبیان گردد(بصورت واضح وروشن ومختصر )دریک سطر یاعبار

در ضمن افرادی که تحصیالت حوزوی دارنک ضمن درج کک حوزوی خود حضوری ویا غیرر حضروری   

 .بودن تحصیل خود را ذکر نماینک

در صورت تکمیل جکول کسب مقام علمی ، فرهنگی ،ورزشی و غیره بایک مکار  آن ضمیه گرردد   -5



ت ضمناً فقط مقامهای کسرب شرکه در سرطح    در غیر این صورت امتیاز مربوطه به شما تعلق نخواهک گرف

 شهرستان ، استان و کشوربه باال امتیاز دارد

جکول محل کار شامل ستونهای درج مشخصات وآدرس محلهایاشتغال داوطلب می باشرک )هرم محرل     -6

کار های قبلی وهم فعلی(ودولتی یا غیر دولتی بودن تفاوتی نکارد. تکمیل این جکول به سرعت بررسری  

کراردر ضروابط انتخراص اصرلح برخروردار       کمک می کنک اما تنها در صورت نیراز امتیراز سرابقه   پرونکه 

 خواهیک شک که گواهی اشتغال رابا ذکر مکت و عنوان شغلی )پست( خود ارائه نمایک 

جکول سوابق سیاسی وجرائم مربوط به سوابق سیاسی منفی یا جرائم داوطلب و یا بستگان درجه یک  -7

 .ودرصورتی که داوطلب قبالً سابقه بازداشت ویا زنکان داشته باشک این جکول کامل میشودوی می باشک 

 

بایک توجه داشت که سوابق سیاسی تمامی کارکنان قبل از اشرتغال از مراجرع ذیصرالس اسرتعالم میگرردد      

وتکمیل این جکول از یک طر  سبب تسریع کار واز طرفی نشانه صکاقت داوطلب استخکام اسرت ودر  

من یادآور میگردد هر جرمی بعک از تحمل مجازات پس ازمکتی رفع اثر می گردد وبا توجه به مال  ض

بودن وضعیت فعلی داوطلب این سوابق جز درموارد بسیار نادر باعث محرومیت وی از حقوق اجتمراعی  

 . ومکنی که از جمله آنها استخکام در دستگاههای دولتی است نمی گردد

بایک مسرتنک بروده و مرکار  الزم ضرمیه گرردد ترا        ...ابق ایثارگری و بسیج ومنکرجات جکول سو-11

 داوطلب بتوانک از مزایا و امتیاز آن درموارد انتخاص اصلح برخوردار گردد.

نهایت دقت را مبذول فرماییک .و کروکی های مربوطه  در نوشتن شماره تلفنهای تماس و آدرس ها -11

یکه فرد در محلی فقط چنرک مراه سرکونت داشرته ویرا مسرتاجر بروده        را دقیق ترسیم نماییک . ودر صورت

وهرسال در محلی سکونت داشته بایک تمام آنها به طور دقیق و خوانا به صورت آدرس پستی ذکر گردد 

 آگراهی  گرزین   کارکنان از جکول این تکمیل از قبل برای پر نمودن این قسمت در صورت کمبود جا

 .کنیک کسب بیشتری



 .اردمیک اعالم تاریخ ودرج امضاء با را خود منکرجات صحت گرامی مه داوطلبدرخات -13

  

  

 تذکرات مهم

  

 هسته گزین  اطالع دهیک. در صورت تغییر آدرس و تلفنهای تماس داوطلب ، در اولین فرصت آن را به-1

در فرم ازاطالعات در صورتی که قبال جهت استخکام یا اشتغال درسازمان دیگری گزین  شکه ایک آن -2 

فردی حتما قیک نماییک حتی اگر شروع به کار نکرده باشیک ) مراحل گزین  به صورت کامل طی نشکه 

 . باشک ( زیرا باعث تسریع دربررسی پرونکه شما میگردد

 جهت تکمیل فرم مشخصات فردی حتماً با خودکار آبی پررنگ و با خط خوانانوشته شود. -3

 دارای پسونک می باشک حتماً در قسمت مربوطه نوشته شود.  خانوادگی شما اگرنام-4

با توجه به اینکه دیکه شکه گاهاً در قسمت وضعیت خانوادگی) پس از مشخصات پکر ( در قسمت -5

مشخصات همسر اشتباهاً مشخصات مادر نوشته می شوددقت فرمائیک شما نیز این اشتباه را مرتکب نگردیک 

 مشخصات همسر را ذکر نمائیک.  و در صورت متأهل بودن حتماً

در قسمت وضعیت تحصیلی عالوه بر ذکر کلیه مقاطع تحصیلی ، چنانچه دانشجوی مقاطع باالتر هستیک -6

حتماً بنویسیک . ضمناً اگر مکتی در دانشگاه دیگری غیر از دانشگاه محل قبولی به عنوان مهمان تحصیل 

ی گردد تمام مقاطع تحصیلی از دیپلم به بعک بایک به طور کامل نموده ایک حتماً ذکر نمائیک. مجکداً تأکیک م

 نوشته شود. 

در قسمت مشاغل ، تمام مشاغلی که تا کنون در آن مشغول به خکمت بوده ایک به طور کامل و خوانا  -7

 نوشته شود. 

ن رابط ، از نوشتن شماره تلفنهای ضروری خود به طور کامل و دقیق دریغ نفرمائیک. ) منظور از تلف-8

تلفن شخصی است غیر از خود شما که در صورت عکم دسترسی به شما بتوانیم با وی تماس بگیریم.( 

 نوشتن شماره همراه) در صورت موجود بودن( یادتان نرود. 

کلیه نهادها یا ارگانهائی که با آنها همکاری داشته ایک را به طور کامل و خوانا با تاریخ دقیق شروع و -9

 نمائیک.  خاتمه ذکر

مهمترین قسمت تکمیل مشخصات فردی نوشتن آدرسها و کشیکن کروکی به طور دقیق و خوانا است -11

چرا که دقیق بودن آنها به زودتر به نتیجه رسیکن پرونکه شما کمک زیادی خواهک کرد. ضمنا نوشتن 

 می باشک .  آدرس ها تا ده سال گذشته الزامی



تا می توانیک در قسمت مربوط به زنکگینامه ، خود را بهتر ، جامع تر و البته به طور مختصر معرفی  -11

 نمائیک.چون این امر در شناختن شما به ما کمک بسیاری خواهک نمود. 

 امضای داوطلب در ابتکا و انتهای فرم درج گردد.  -12

 ردد. شماره تلفن ثابت و همراه در قسمت مربوطه درج گ -13

مشخصات معر  در جکول مربوطه حتماً کامل دقیق و خوانا نوشته شود .آدرس های معر  بایک -14

 پال  و شماره تلفن باشک  –کوچه  –خیابان -شهر  دقیق ذکر

 موفق وپیروز باشید


