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  7   شوارُ پزًٍسُ  .9
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     ًام ذاًَازگی  .5

     ًام پسر  .6

  61   مس هلی  .7

8.  
 6   جٌسیتمس 

 سى: 6

 : هزز2

  61   شوارُ شٌاسٌاهِ  .9

  61   تارید تَلس  .91

99.  

 زرصس 25 سْویِ هشوَل)سْویِ 

 ایثارگزاى(
2 

  شْیس: فزسًس: 2

 : جاًثاس: 3

 : آسازُ: 4

 :زرصس 77: جاًثاس: فزسًس: 5

 :زرصس 69 تا 57: جاًثاس: فزسًس: 6

 :زرصس 49 تا 25 جاًثاس: فزسًس: 7

 شْیس ٍالسیي: 8

 شْیس ّوسز: 9

 تاال تِ زرصس 25 جاًثاس ّوسز: 07

 اسارت )تاالتز یا( سال یل آسازُ فزسًس: 00

 اسارت )تاالتز یا( سال یل آسازُ ّوسز: 02

 شْیس تزازر/ذَاّز: 03

 : ّیچنسام )مس هٌفی یل( -0

92.  

 هشوَل) ایثارگز زاٍطلة سْویِ )ٍضعیت

  ((ایثارگزاى زرصس 5 سْویِ
 

 زاٍطلثاًِ حضَر هاُ شش حساقل ساتقِ تا رسهٌسُ-02

 (سٌی شزایط اس هعاف)

 جاًثاسی زرصس 25 سیز جاًثاس فزسًس-4

 اسارت ینسال اس موتز آسازُ فزسًس-8

 حضَر هاُ شش ساتقِ حساقل تا رسهٌسُ فزسًس-07

 جثِْ زر زاٍطلثاًِ

 حضَر هاُ شش حساقل ساتقِ تا رسهٌسُ ّوسز-00



 جثِْ زر زاٍطلثاًِ

 زرجثِْ زاٍطلثاًِ حضَر هاُ شش اس موتز رسهٌسُ-08

 هست هیشاى تِ فقط ٍ تاشس ًوی زرصس 5 سْویِ شاهل)

 ( شس ذَاّس افشٍزُ سٌی شزاتط حسامثز تِ جثِْ زر حضَر

 ّیچنسام-7

  6   هست حضَر زر جثِْ  .93
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    قزآى حافظ

 ًوی تاشن 1

 هی تاشن 6

95.  

 6   مس ًَع هعلَلیت

 : ّیچنسام1

 : ًاتیٌا6

 : من تیٌا2

 : ًا شٌَا3

 : من شٌَا4

 ٍ حزمتی : هعلَل جسوی5

 : سایز6

96.  

 6   مس هقطع تحصیلی

 زیپلن -5

 فَق زیپلن-6

 لیساًس-7

 لیساًس فَق-8

 زمتزی-9

 ترصصی زمتزی-07

  5   مس رشتِ فارغ التحصیلی  .97

  4   هعسل  .98

مس عٌَاى )مس ذَشِ ی اصلی اًتراتی  .99

   (شغل
4 

 

  5   مس شغل هحل   .21

29.  

 6   سْویِ ثثت تاهی

 آساز :9

 زرصس 5ایثارگز  :2

 هعلَل : 3

 زرصس 25ایثارگز  :4

22.  

   ٍضعیت حضَر زاٍطلة

 
6 

 تزرسی ًشسُ ٍ زاٍطلة قثَلی جسیس است :1

 حاضز ٍ ٍاجس شزایط زر هزحلِ تزرسی هسارك :9

 هسارك تزرسی هزحلِ زر شزایط ٍاجس عسم  ٍ حاضز :2

 حاضز ٍ اًصزاف زر هزحلِ تزرسی هسارك :3

 غایة زر هزحلِ تزرسی هسارك: 4



23.  

 6   زاٍطلة ًتیجِ آسهَى

هزحلِ اٍل ،  ییتا تَجِ تِ ًوزُ مل ًْا یزاٍطلة گزاه :9

 .سیشَ یه یهعزف هصاحثِهزحلِ  یط یشوا تزا

هزحلِ اٍل ،  ییتا تَجِ  ًوزُ مل ًْا یزاٍطلة گزاه :2

 .سیًشسُ ا یهعزف هصاحثِهزحلِ  یط یشوا تزا

تَجِ تِ ًوزُ هنتسثِ، شوا ضاتطِ  ،تایزاٍطلة گزاه :3

 تیهٌسرج زر سا 27/7/99هَرخ  ِی)تزاساس اطالع یعلو

 .سیا ساسهاى (را مسة ًٌوَزُ

 .سیتاش یآسهَى ه ةی: شوا غا1

هزحلِ اٍل شوا اس  ییًوزُ مل ًْا ،یزاٍطلة گزاه :4

ذَز  یثثت ًاه ِیشسُ زر سْو یحساقل ًوزُ هعزف

آساز، تا تَجِ تِ   ِیزر سْو یٍل تاشس، یموتز ه یاظْار

 هصاحثِهزحلِ  یط یهزحلِ اٍل، تزا ییًوزُ مل ًْا

قسوت  8تز اساس تٌس ثارگزاىیا ی. )تزاسیشَ یه یهعزف

 آسهَى( یراٌّوا فتزچِز 4الف صفحِ 

هزحلِ اٍل شوا اس  ییًوزُ مل ًْا ،یزاٍطلة گزاه :5

ذَز  یثثت ًاه ِیشسُ زر سْو یحساقل ًوزُ هعزف

ًوزُ   شیآساز ً ِیزر سْو يی. ّوچٌتاشس یموتز ه یاظْار

شسُ  یهزحلِ اٍل شوا اس حساقل ًوزُ هعزف ییمل ًْا

 یهعزف هصاحثِهزحلِ  یط یتاشس. لذا تزا یموتز ه

قسوت الف   8تز اساس تٌس ثارگزاىیا ی)تزا سیا ًشسُ

 آسهَى(. یزفتزچِ راٌّوا 4صفحِ 

هزحلِ اٍل  شوا اس  ییًوزُ مل ًْا ،یزاٍطلة گزاه :6

ذَز  یثثت ًاه ِیشسُ زر سْو یحساقل ًوزُ هعزف

تا  شیآساز ً ِیزر سْو يی. ّوچٌتاشس یموتز ه یاظْار

)تز اساس تٌس  یتَجِ تِ ًوزُ هنتسثِ، شوا ضاتطِ علو

زفتزچِ  4صفحِ  4ٍ ب 8الف یتٌسّا ٍ 7الف صفحِ 

 .سیا ًٌوَزُآسهَى( را مسة  یراٌّوا

هزحلِ اٍل  ییتا تَجِ تِ  ًوزُ مل ًْا ،یزاٍطلة گزاه :7

ذَز  یًاه ثثت ِیزاٍطلثاى زر سْو زیزر رقاتت تا سا

 .سیا ًشسُ یهعزف هصاحثِهزحلِ  یط یشوا تزا ،یاظْار

  2   سال تَلس  .24
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   ( 2)اذتصاصی 9ًوزُ ذام   .33
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