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  سال  ماه       روز       
    13  

 

قوه قضائيه ـدادگستري متقاضيان اخذ پروانه كارشناسي رسمي نام آزمون پيش نويس تقاضانامة ثبت
   1398سال 

  

  اطالعات فردي:

  نام:                                             .2      نام خانوادگي:                                                  .1

  نام پدر:                                         .3

  مجرد          متاهل  وضعيت تاهل:  .5                              مرد      زن       جنس:  .4

           )قبلبه  1375 /03 /09 متولدين (            تاريخ تولد .6
  

   شناسنامه :محل صدور  .9                   شناسنامه:                   ةشمار .8                             كد ملي:                .7

  شهرستان محل تولد:.11                                    استان محل تولد :          .10

 

 دين :   اسالم          كليمي            مسيحي              زرتشتي  . 12

  داوطلب چپ دست هستم :  .13

 

  :نظام وظيفه

  كارت معافيت پزشكي  دائم                 وضعيت نظام وظيفه :  كارت پايان خدمت           كارت معافيت .14

  )مي باشد 09/03/99مالك محاسبه تاريخ پايان خدمت و يا معافيت (   13يا معافيت :  روز      ماه       سال    . تاريخ پايان خدمت 1-14

  سهمية ايثارگران:

  :سهمية ايثارگراننوع  .15

درصد  25همسر جانباز     يدفرزند شه     شهيد همسر     با داشتن حداقل سه ماه اسارت آزادگان     با حداقل ده درصد جانبازي جانبازانـ
    ام حضور داوطلبانه در جبهه ماه تم 6با سابقة حداقل  هرزمند   هآزاد فرزند     همسرآزاده    درصد و باالتر  25 فرزند جانباز   و باالتر 

        ماه تمام حضور داوطلبانه در جبهه 12با سابقة حداقل  فرزند رزمنده
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  اطالعات تحصيلي:
  دكتري )     3كارشناسي ارشد )   2كارشناسي )1مقطع تحصيلي:   .16
                         :كد                                                    :عنوان     تحصيلي: ةرشتعنوان و كد  -١٧

  

  )مي باشد 09/03/99مالك محاسبه تاريخ فارغ التحصيلي (    13    التحصيلي: روز      ماه       سال  تاريخ فارغ .18
                                              اخذ مدرك تحصيلي:  ةموسس يادانشگاه  .19

  اطالعات آزمون: 
  كد :                                . عنوان و كد رشتة كارشناسي مورد تقاضا :         عنوان:                  20

       
  عنوان:                                                   كد :                مورد تقاضا : رشته محل. عنوان و كد 21

  

  سابقه كار:

:با رشته مورد تقاضا . داراي سابقه كار مرتبط 22   مي باشم 

  سمت: آخرين :                          آخرين محل اشتغال                            مدت سابقه كار (به ماه): -1-22

 

  انتقال و تغيير رشته:

   :از شهرستان                                      :.متقاضي انتقال هستم:    از استان23

   از رشته:  متقاضي تغيير رشته هستم:.24

 شماره پروانه كارشناسي رسمي:.25

  

  شرايط بومي:
  شهرستان:             استان:                        -26

  

  »)9/3/1399«(مالك محاسبه تا روز برگزاري آزمون سال در استان مورد تقاضا  4دارا بودن سابقه پرداخت حق بيمه به مدت  -1-26
  گذراندن مقطع تحصيلي دوره متوسطه در استان مورد تقاضا -2-26
  اخذ مدرك تحصيلي كارشناسي در استان مورد تقاضا -3-26
  تان مورد تقاضايكسان بودن محل تولد با اس -4-26
كد محل سكونت متقاضي يا محل سكونت همسر براي بانوان متقاضي (ارائه سند مالكيت با چهارسال سابقه نقل و انتقال يا قرارداد اجاره داراي  -5-26

  سال) 4رهگيري به مدت 
  محل صدور سند ازدواج متقاضي در استان مورد تقاضا -6-26

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

  حوزه امتحاني:
  كد شهرستان:                           :         كد استان:محل اقامت جهت تعيين حوزه امتحاني -27
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  اطالعات محل اقامت و محل كار:

  :. نشاني دقيق محل سكونت 28

  استان:                                         شهرستان:                                    

  ادامة نشاني:                                   كدپستي:

  شمارة تلفن ثابت :                         شمارة تلفن همراه : 

  :. نشاني دقيق محل كار 29

  شهرستان:                                                             استان:                

  ادامة نشاني:                                   كدپستي:

  شمارة تلفن محل كار:                  

  . شمارة تلفن ضروري: 30

  ):E-mail. نشاني پست الكترونيكي (31
  

  


