
فذراسیًن کًٌ وًردی ي صعًدَبی يرسشی جمًُری اسالمی ایزان 

 َیئت کًٌ وًردی ي صعًدَبی يرسشی استبن تُزان

گزيٌ کًٌ وًردی ي عجیعت گزدی ایزان الجزس 

« عضًیت درخًاست فزم »

 

 

: اعالعبت شخصی( 1

 :Full Name(:  فبضسی) ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی

 :Your Email: ًبم هستؼبض

 :Your weblog (1: )ّوطاُ ضوبضُ تلفي

 :Your website( 2: )ضوبضُ تلفي ّوطاُ

 :ًبم دسض:  هحل تَلس:    /   /     تبضید تَلس

. ّستن( چخ زست/ضاست زست): ٍظى:  قس : گطٍُ ذَى

:  ضوبضُ هلی: هحل غسٍض: ضوبضُ ضٌبسٌبهِ

: ضضتِ تحػیلی:  آذطیي هسضک تحػیلی

 ز؟ ثِ کسام ظثبى ذبضجی تسلظ زاضی

(: 2)ضغل(: 1)ضغل

: ضوبضُ فبکس هحل کبض:  ضوبضُ تلفي هحل کبض

: آزضس ٍ کس دستی هٌعل

:  ضوبضُ تلفي هٌعل

:  ٍ ًبم فطز هَضز ًظط  هَاقغ اضغطاضیضوبضُ تلفي ثطای 

 

: اعالعبت پششکی( 2

تَضیحبت ذیط  ثلی  . لغفب ثِ دطسص ّبی ظیط دبسد زّیس

     یس؟آیب ثِ ثیوبضی ذبغی هجتال ّست

   ٍیژُ ای زاضیس؟ کن تَاًی حطکتی آیب 

   آیب تحت زضهبى ّستیس؟ 

   آیب اظ زاضٍی ذبغی استفبزُ هی کٌیس؟ 

   آیب ثِ زاضٍی ذبغی حسبسیت زاضیس؟ 

   آیب ضؼف ثیٌبیی زاضیس؟ 

   آیب ضؼف ضٌَایی زاضیس؟ 

   آیب هطکل چطثی ذَى زاضیس؟ 

   آیب هطکل فطبض ذَى زاضیس؟ 

   آیب هطکل قٌس ذَى زاضیس؟ 

   آیب ثِ ثیوبضی غطع هجتال ّستیس؟ 

   آیب ثِ ثیوبضی آسن هجتال ّستیس؟ 

   آیب ثِ ثیوبضی هیگطى هجتال ّستیس؟ 

   آیب اظ اضتفبع ٍ ثلٌسی ّب، ّطاس زاضیس؟ 
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 : ...................پیًست
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 : ......................شمبرٌ

:....................... تبریخ

: ................... پیًست



 

َبی يرسشی  مذارک مزثًط ثٍ ديرٌ َبی کًَىًردی يیب سبیز رشتٍ( 3

 

ئت ثطگعاض کٌٌسُ زٍضُ  یُ/ گطٍُ/ ثبضگبُ/ سبظهبىتبضید زضیبفت هسضک  هساضک ٍ زٍضُ ّب 

1 )  

2 )  

3 )  

4 )  

5 )  

 

: سًاثق يرسشی( 4

آیب زض ثبضگبُ ٍضظضی زیگطی ًیع ػضَ ّستیس؟ : ضضتِ ٍضظضی ضرػی

: سبیط ٍضظش ّب، اضبضُ ًوبییس لغفب ثِ ذالغِ ای اظ سَاثق ٍضظضی ذَز زض ظهیٌِ کَُ ًَضزی ٍ

 

متقبضی چٍ سغحی اس ثزوبمٍ َب َستیذ؟ ( 5

تَضیحبت ذیط  ثلی  سغح ثطًبهِ  

   سجک، ضٍستبگطزی، عجیؼت گطزی ٍ فطٌّگی  ( 1

   هتَسظ  ( 2

   ًیوِ سٌگیي ( 3

   سٌگیي  ( 4

 

: لغفبً ثٍ پزسش َبی سیز پبسخ دَیذ( 6

: ، تطجوِ یب گطزآٍضی کتبة، ثطٍضَض، دبیبى ًبهِ یب هقبلِ ای اقسام ًوَزُ ایس؟ لغفب شکط کٌیسآیب تبکٌَى ًسجت ثِ تألیف( الف

تؼطیفتبى اظ کبض گطٍّی چیست؟ ( ة

ّسفتبى اظ دطزاذتي ثِ ٍضظش کَُ ًَضزی چیست؟ ( ح

چِ اًتظبضاتی اظ هب زاضیس؟ ( ت

. شکط ًوبئیس آیب تَاًبیی اًجبم فؼبلیتی ذبظ زض دیطجطز اّساف گطٍُ ضا زاضیس؟( ث

........ ....................زض هٌغقِ ... ........................هتط زض تبضید ..... ............( : ..غؼَز ضسُ) ثبالتطیي اضتفبع لوس ضسُ( ج

............ ................زض هٌغقِ  ...................................هتط زض تبضید.............................: ..........ثبال تطیي اضتفبع ضت هبًی( چ

 

. تبییذ می ومبیم........... .................اعالعبت ارائٍ شذٌ در فزم درخًاست عضًیت را در تبریخ ....... ...................ایىجبوت

 محل امضبء 
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ٌ شزایظ ي مذارک السم ثزای عضًیت در گزي

اػتقبز ثِ ًظبم جوَْضی اسالهی ایطاى  (1

 .هَافقت ّئیت هسیطُ ، هجٌی ثط حضَضفطز ٍ تؼییي ًَع ػضَیت ٍی (2

 .دصیطش ٍ تجؼیت اظ آییي ًبهِ ، هقطضات ٍ ضَاثظ گطٍُ، تَسظ ػضَ (3

ٍ هَسسبتی کِ  دطّیع اظ فؼبلیت ّبیی کِ اظ زیس قبًًَی، غیط هجبظ تلقی ضَز، هبًٌس ّوکبضی ٍ فؼبلیت زض ضطکت ّب، سبظهبى ّب (4

، غالحیت کبضضبى، تبییس ًطسُ ًحَُ کبض آى ّب ثِ غَضت ّطهی یب هطبثِ آى هی ثبضس ٍ اظ ًظط زٍلت یب هقطضات ػوَهی جبهؼِ 

 .است

 .ػسم ّوکبضی ٍ فؼبلیت زض گطٍُ ّب ٍ گطٍّک ّبی سیبسی (5

 .هطرع ثَزى ٍضؼیت ًظبم ٍظیفِ ، ثطای آقبیبى (6

 .تْیِ ٍ تحَیل هساضک هَضز ًیبظ جْت ػضَیت زض گطٍُ (7

 (هطثَط ثِ سبل جبضی) ٍضظضی هؼتجط -ّوطاُ زاضتي کبضت ثیوِ دعضکی (8

ضسُ تَسظ دعضک ػوَهی یب هترػع هطثَط ثِ سبل جبضی، ثطای دطزاذتي ثِ ٍضظش  تکویلاضائِ فطم گَاّیٌبهِ غحت سالهت،  (9

ی کسبًی کِ تحت ػول جطاحی قطاض گطفتِ اًس ٍ یب اظ سالهت کبهل ثطذَضزاض ًجَزُ کَُ ًَضزی ٍ یب اضائِ هساضک دعضکی کبفی ثطا

 .ٍ تحت زضهبى هی ثبضٌس

 .ضػبیت کلیِ قَاًیي هٌسضج زض اسبسٌبهِ ٍ آییي ًبهِ زاذلی گطٍُ (10

 .دطزاذت حق ػضَیتی کِ ثِ غَضت ًین سبلِ تَسظ ّئیت هسیطُ هؼیي ضسُ ٍ ثِ ٍی اػالم هی ضَز (11

 .ی کبضت هلیاضائِ تػَیط ٍ ضٍ (12

 .اضائِ تػَیط دطت ٍ ضٍی کبضت دبیبى ذسهت ثطای آقبیبى (13

 3×4قغؼِ ػکس توبم ضخ زض اًساظُ  2 (14

 .تػَیط غفحِ اٍل ضٌبسٌبهِ ٍ غفحبتی کِ زاضای تَضیح هی ثبضٌس (15

اهِ ّبیی کِ ثب زض ثطى 2افطازی کِ زاضای هؼلَلیت ٍ یب کن تَاًی حطکتی هی ثبضٌس ًیع هی تَاًٌس ثب اضائِ هسضک هٌسضج زض ثٌس  (16

 .غالحسیس هسئَل گطٍُ ثِ آًْب اعالع زازُ هی ضَز، ضطکت ًوبیٌس

 .ثطای اػضبی آظهبیطی، کبضت ػضَیت غبزض ًرَاّس ضس (17

 

آییه وبمٍ اوضجبعی ي مقزراتی گزيٌ کًٌ وًردی ایزان الجزس 

ت هسیطُ ئّبی آییي ًبهِ، تَسظ ّیتوبهی اػضبی گطٍُ ، هکلف ثِ ضػبیت قَاًیي جبضی گطٍُ ثَزُ ٍ ػسم ضػبیت ّط یک اظ ثٌس (1

. ثطضسی ضسُ ٍ عجق هقطضات ٍضظضی، ثب ٍی ثطذَضز ذَاّس ضس

 .اػضبی گطٍُ، هَظفٌس زض ثطًبهِ ّب ٍ جلسبت آهَظضی گطٍُ ضطکت ًوبیٌس (2

یس زض ُ ثِ اػضبء اعالع زازُ ذَاّس ضس ٍ اػضبی گطٍُ ثبثطًبهِ ّب اظ عطیق دست الکتطًٍیکی ٍ یب تَسظ زضج زض ٍة سبیت گطٍ (3

 .تبضید هؼیي ضسُ، ًسجت ثِ اػالم حضَض ٍ یب اػالم ػسم حضَض ذَز ٍ ّوطاّبى ذَز، اقسام ًوبیٌس

اػضبی ضطکت کٌٌسُ زض ّط ثطًبهِ هکلف ثِ تجؼیت کبهل اظ سطدطست آى ثطًبهِ ثَزُ ٍ اًجبم کلیِ تػویوبت سطدطست ثطًبهِ کِ  (4

 .ف ثسیْی اػضبء هی ثبضساظ ٍظبئ،ثٌب ثِ هقتضیبت ٍ ضطایظ هرتلف اضائِ هی گطزز

ت هسیطُ، عجق هقطضات ٍضظضی، ثب ئّط گًَِ سطدیچی اظ سطدطست ثطًبهِ، ترلف هحسَة هی گطزز ٍ زض غَضت غالحسیس ّی (5

 .ٍی ثطذَضز ذَاّس ضس

 

. مذکًر اعالم می دارممًارد مىذرج در فزم را مغبلعٍ ومًدٌ ي تعُذ خًد را وسجت ثٍ قًاویه ....... .............................ایىجبوت 

 

 محل امضبء
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: ایه قسمت تًسظ مسئًلیه گزيٌ، تکمیل خًاَذ شذ. لغفب در ایه قسمت چیشی وىًیسیذ

 

تَضیحبت  ذیط  تبضید تحَیل  ثلی  تحَیل هساضک هَضز ًیبظ  

    تکویل فطم ػضَیت  

      اسبسٌبهِ ٍ اهضبی فطم دصیطش هسئَلیتهغبلؼِ 

    تػَیط کبضت ثیوِ 

    اغل فطم غحت سالهت اظ یک دعضک هؼتجط  

    تػَیط دطت ٍ ضٍی کبضت هلی  

    ( آقبیبى)تػَیط دطت ٍ ضٍی کبضت دبیبى ذسهت 

     3×4قغؼِ ػکس توبم ضخ زض اًساظُ  2

    تػَیط غفحِ اٍل ضٌبسٌبهِ 

    ( زض غَضت زاضتي هطکل ذبظ) هساضک دعضکی

    ضزاذت حق ػضَیت ٍ زضج هست آى  ح

 

 

 

: ایه قسمت تًسظ مسئًلیه گزيٌ، تکمیل خًاَذ شذ. لغفب در ایه قسمت چیشی وىًیسیذ

اهضبء تبضید ًظط سوت ًبم کٌتطل کٌٌسُ فطم 

 

 

 

    

 

 
ضٍاثظ ػوَهی /هسئَل کویتِ ػضَیت

   

 

: وظز وُبیی

در گزيٌ کًٌ وًردی ي عجیعت گزدی ایزان الجزس مًافقت .......... ..........................سزکبر خبوم / ثب درخًاست عضًیت جىبة آقبی 

. می گزدد

 

: امضبء                                                   :     تبریخ                                                       سزپزست گزيٌ        
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