
 شورای مرکزی  

 بازرسی

 

 

 

                      کد ملی ده رقمی : 

                نام : 

                نام خانوادگی : 

 شماره شناسنامه تاریخ تولد محل تولد شماره ثابت شماره همراه

     

 نشانی دقیق محل سکونت :           

 سوابق شغلی دولتی یا غیر دولتی :          

تاریخ  علت تغییر شغل استان / شهر

 خاتمه

تاریخ 

 شروع

   نام اداره یا محل کار نوع شغل و سمت

 فعلی      

 قبلی      

 قبلی      

 فرم اعالم کاندیداتوری

 وضعیت تاهل تعداد فرزند وضعیت نظام وظیفه آیا در حال حاضر با حزب دیگری همکاری دارید؟

 بله                      خیر

 لطفاً شرح دهید :

 دارای کارت پایان خدمت         عدم اعزام به خدمت 

 معافیت             :

 مجرد           

 متاهل 

 مشخصات فردی :           

 حزب همدلی مردم تحول خواه )همت(

 

 نشانی پست الکترونیک : 

 سوابق ایثار گری :         

   زی مدت حضور در جبهه   ..................   ماه                      به صورت داوطلب                                     خدمت سربا

 ........جانباز                     درصد جانبازی   ....................               آزاده                   مدت اسارت ..............

 ثارگر  ....................................................ای خانواده ایثارگر                        نوع ایثارگری  ....................................................             نسبت با



 سوابق تحصیلی :

تاریخ دریافت  شهر محل تحصیل

 مدرک

 مقطع تحصیلی نام مرکز آموزشی رشته تحصیلی

 کاردانی    

 کارشناسی    

 کارشناسی ارشد    

 دکتری    

چنانچه دارای تجارب کاری خاص و یا مهارت های دیگری هستید)همچون ارائه مقاله ، تألیف کتاب ، ترجمه ، ثبت 

 را در کادر ذیل اعالم فرمایید . اختراع و...( که می تواند به تکمیل اطالعات این پرسشنامه یاری رساند

 

ی مدلاینجانب ........................................ تعهد خود را به مرامنامه و اساسنامه و همچنین حضور مستمر در جلسات مربوطه حزب ه

 مضا : و اتحول خواه)همت( اعالم میدارم.                                                                                           تاریخ 

 لطفا در کادر زیر چیزی ننویسید .

 بررسی تعیین صالحیت دارد ندارد امضا مقام تایید کننده ، توضیحات :

 

 

 

 

 

 

 

شامل کسانیکه حداقل یک دوره در شورای مرکزی و بازرسین  3و  2بندهای :  1تبصره 

 حزب فعالیت داشته اند، نمی شود. 

تعهد و التزام به مرامنامه و اساسنامه)همین  -1  

 فرم(

 گواهی عدم سوء پیشینه -2

 مدرک تحصیلی لیسانس و باالتر -3

تسویه حساب حق عضویت تا پایان تیر  -4

1411 

تمام صفحات )کپی مدارک شناسایی  -5

 1شناسنامه، کارت ملی، مدرک تحصیلی (+

 قطعه عکس

 سابقه فعالیت سیاسی :

ه:گروحزب:                                                      گروه:                                                سمت در حزب یا   

مدت:              :                                                                     فعالیت از دور و همکاری با   


