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 سال  ماه       روز       

  13 
 

 نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستریثبت ۀپیش نویس تقاضانام

  1398کارشناسی سال  ۀبرای درخواست پروان 
 

 اطالعات فردي

        نام:                                      .2      نام خانوادگی:                                                  .1

 نام پدر:                                         .5نام مستعار :                                            .4            نام خانوادگی قبلی:                                     .3

مجرد          متاهل  عیت تاهل: وض .7                              مرد      زن       جنس:  .6

           تاریخ تولد .8

 

  محل صدور شناسنامه : .11                   شناسنامه:                   ۀشمار .10                             کد ملی:                .9

  شهرستان محل تولد:.13                                    استان محل تولد :          .12

 

 دین :   اسالم          کلیمی            مسیحی              زرتشتی  . 14

 داوطلب چپ دست هستم :  .15

 

 نظام وظيفه

 وضعیت نظام وظیفه :  کارت پایان خدمت           کارت معافیت  .16

  13اه       سال    یا معافیت :  روز      م. تاریخ پایان خدمت 1-16

 مدت خدمت نظام وظیفه :            .2-16
 

 ايثارگران  ۀسهمي

 ایثارگران ۀ. داوطلب استفاده از سهمی17

 درصدی  25 ۀ. ایثارگران سهمی1-17

     درصد و باالتر  25همسر و فرزندان جانبازان     همسر و فرزندان شهدا     آزادگان     جانبازان 

 خواهر و برادر شهید      سال اسارت و باالتر  زندان آزادگان یکهمسر و فر

 درصدی  5گران سهمیۀ ایثار .2-17

     ماه تمام حضور داوطلبانه در جبهه 6همسر و فرزندان رزمندگان با سابقۀ حداقل           حضور داوطلبانه در جبهه تمام ماه  6حداقل  ۀرزمندگان با سابق

 سال اسارت  فرزندان آزادگان کمتر از یک         درصد  25زیر  فرزندان جانباز

  کد ایثارگری : .3-17

 

 طالعات تحصيلي ا

 دکتری (     3کارشناسی ارشد (   2کارشناسی (1مقطع تحصیلی:   .18

  :گرایش                        :کد                                                    :عنوان     تحصیلی: ۀرشتعنوان و کد  -19

 )مالک محاسبه تاریخ فارغ التحصیلی آخرین روز ثبت نام است(                13    التحصیلی: روز      ماه       سال  تاریخ فارغ .20

 اخذ مدرک تحصیلی:  ۀموسس یادانشگاه  .21



 283صفحه 

 

 

 

 
 

 اند و داوطلب تغيير رشته يا انتقال هستند، تکميل شود.ترياين قسمت صرفاً توسط افرادي که کارشناس رسمي دادگس

 تغییر رشته یا انتقال 

 منطقۀ:                                                  : از استان                 . داوطلب انتقال هستم :22

 منطقۀ:                                                   :به استان                                                     

 : به رشتۀ                                                : از رشتۀ           تغییر رشته هستم:  داوطلب .23

 . شمارۀ پروانۀ کارشناسی: 24

 آزموناطالعات 

  کد :                                  عنوان:                       کارشناسی مورد تقاضا :    ۀعنوان و کد رشت .25

 مهندس       افسر    : رو را انتخاب کنیدهای روبهحتماٌ یکی از گزینه« نقلیۀ موتوری زمینی وسایط امور »در صورت انتخاب رشتۀ تذکر مهم:      

 کد :                                   عنوان:                                       استان مورد تقاضا : عنوان و کد .26

 کد :                                         عنوان:              . عنوان و کد منطقۀ مورد تقاضا:                  27

 اطالعات محل اقامت و محل کار

 :. نشانی دقیق محل سکونت 28

 شهرستان:                                                                          استان:   

 ادامۀ نشانی:                                   کدپستی:

 شمارۀ تلفن ثابت :                         شمارۀ تلفن همراه : 

 :. نشانی دقیق محل کار 29

 شهرستان:                                                    استان:                         

 ادامۀ نشانی:                                   کدپستی:

 شمارۀ تلفن:                  

 . شمارۀ تلفن ضروری: 30

 (:E-mail. نشانی پست الکترونیکی )31

 


