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پرسشنامه مشاوران
فزم  – 1هؾخصبت ػوَهي

تبريخ تىويل فزم:

ًبم هؾبٍر:

ًبم اختصبري:

ًبم لجلي:

ؽوبرُ ثجت:

هحل ثجت:

تبريخ ثجت:

تبريخ تبعيظ:

تؼذاد ول عْبم:

هجلغ ّز عْن:

عزهبيِ ثجتي:

ًؾبًي پغت الىتزًٍيىي:

ًؾبًي دفتز هزوشي:
ؽوبرُ تلفي ّبي دفتز هزوشي:
رتجِ هؾبٍر اس هؼبًٍت ثزًبهِ ريشي ٍ ًظبرت راّجزدي ريبعت جوَْري :
پبيِ:
درخَاعت هؾبٍر:
تبئيذ هذيزيت آة ٍ خبن ٍ اهَر فٌي هٌْذعي عبسهبى جْبد وؾبٍرسي اعتبى

ًؾبًي ؽؼجِ:

ًَع ثجتي:
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فزم  – 2هؾخصبت هذيز ػبهل  ،اػضبي ّيبت هذيزُ ٍ عْبهذاراى
ًبم هؾبٍر :
رديف

تبريخ :
ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

ًبم پذر

ؽوبرُ ؽٌبعٌبهِ

هحل صذٍر

هذرن تحصيلي

رؽتِ تحصيلي

درصذعْبم

عوت درؽزوت

صحت هٌذرجبت ايي ثزي هَرد تبئيذ اعت
ًبم ٍ ًبم خبًَادگي اهضبي هجبس ٍ هْز هؾبٍر :

تبئيذهذيزيت آة ٍ خبن ٍ اهَر فٌي هٌْذعي عبسهبى جْبد وؾبٍرسي اعتبى

تبريخ اًتصبة

ًوًَِ اهضبء
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فزم  -3اعالػبت ٍ عَاثك وبري هزثَط ثِ وبروٌبى(هذثز ػبهل ،اػضبي ّئيت هذيزُ ٍ ًيزٍّبي اعتخذاهي)
تؼذاد وبروٌبى اهتيبس آٍر:
( ثزاي ّزيه اس وبروٌبى فزم جذاگبًِ پز ؽَد):
تبريخ ارعبل:

ًبم هؾبٍر:

تؼذاد صفحبت ايي فزم:

ًبم:

ًبم پذر:

ؽوبرُ ؽٌبعٌبهِ:

ًبم خبًَادگي:

تبريخ تَلذ:

هحل صذٍر:

هذرن تحصيلي:

رؽتِ تحصيلي:

تبريخ اخذ هذرن:

وذ هلي :
وؾَر :

ًبم داًؾىذُ يب داًؾگبُ:

عَاثك وبري ثِ تزتيت پظ اس اخذ اٍليي هذرن تحصيلي داًؾگبّي :
اس تبريخ

تب تبريخ

هذت ثِ هبُ

ًبم ؽزوت/هَعغِ/دعتگبُ اجزايي

عوت

ًَع فؼبليت

ًبم پزٍصُ ثب فؼبليت

ضزيت اهتيبس

دٍرُ ّبي آهَسؽي هزتجظ عي ؽذُ:
اس تبريخ

تب تبريخ

هذت ثِ رٍس

در آسهَى عزاحي ٍ اجزا عيغتن ّبي آثيبري تحت فؾبر در تبريخ

ًبم هَعغِ آهَسؽي

ًَع فؼبليت

ؽزوت ًوَدُ ٍ داراي گَّيٌبهِ لجَلي ثِ ؽوبرُ

تجصزُ ّ:ز ؽزوت هيجبيغتي حذالل يه وبرؽٌبط آثيبري وِ در آسهَى عزاحي ٍ اجزاي عيتغن ّبي آثيبري تحت فؾبر لجَل ؽذُ ثبؽذ را هؼزفي ًوبيذ
اهضبي فزد هؼزفي ؽذُ :

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي اهضبي هجبس ٍ هْز هؾبٍر:

(وليِ هغتٌذات پيَعت گزدد)

تبئيذ هذيزيت آة ٍ خبن ٍ اهَر فٌي هٌْذعي عبسهبى جْبد وؾبٍرسي اعتبى

عوت

هيجبؽن

ًبم پزٍصُ ثب فؼبليت

ضزيت اهتيبس
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فزم  -4عَاثك وبري هؾبٍر
ًبم هؾبٍر:

تؼذاد صفحبت ايي فزم :

تبريخ ارعبل فزم:
هحل اجزاي پزٍصُ :

ًبم پزٍصُ

هجلغ پزٍصُ (ثِ هيليَى ريبل)

ًبم دعتگبُ اجزايي:
هزاحل اًجبم ؽذُ
همذهبتي

1

2

حك الشحوِ دريبفتي (ثِ هيليَى ريبل)
3

4

هؾخصبت وبدر فٌي ٍ تخصصي وِ در اًجبم پزٍصُ فَق هؾبروت داؽتِ
اًذ :
رديف

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

هذرن تحصيلي

عوت در پزٍصُ

رديف

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

1
2
3
4
6
7
8
9
11
11
12
13
14

صحت هٌذرجبت ايي ثزي هَرد تبييذ اعت

15

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي اهضبي هجبس ٍ هْز هؾبٍر

فمظ اعٌبدي لبثل لجَل اعت وِ ثِ تبييذ وبرفزهب رعيذُ ثبؽذ
تبئيذهذيزيت آة ٍ خبن ٍ اهَر فٌي هٌْذعي عبسهبى جْبد وؾبٍرسي اعتبى

هذرن تحصيلي

عوت در پزٍصُ
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فزم  -5اعالػبت هزثَط ثِ اهىبًبت پؾتيجبًي
ًبم هؾبٍر:

پزعؾٌبهِ هؾبٍراى
تؼذاد صفحبت ايي فزم

تبريخ ارعبل فزم:

اس

 -1اعالػبت هزثَط ثِ آهَسػ ٍ پضٍّؼ:

 -2اهىبًبت دفتزي

گذراًذى دٍرُ ّبي آهَسؽي وَتبُ هذت ( دٍ ّفتِ اي) ثب تخصص افزاد فٌي ثِ تؼذاد

الف) ٍضؼيت هبليىيت هحل وبر  □ :اعتيجبري

ً ....فز

□ هلىي ( در صَرت هثجت ثَدى □ هتؼلك ثِ ؽزوت □ هتؼلك ثِ عْبهذاراى

گذراًذى دٍرُ ّبي آهَسؽي وَتبُ هذت هذيزيت افزاد فٌي ثِ تؼذاد ً.........فز

غيزُ)

تؼذاد همبلِ ػلوي در عويٌبر ٍ ًؾزيبت افزاد فٌي هزتجظ ثب تخصص :

هغبحت ول هحل وبر  ...........................هتز هزثغ

الف ) ثيي الوللي

ة ) داخلي

ٍ-3عيلِ ًميلِ :

ة ) تؼذاد ول وتبثْبي هَجَد هزتجظ ثب تخصص هؾبٍر :
ج ) اهىبًبت عخت افشاري :
تؼذاد رايبًِ  .....................تؼذاد پالتز .............
عبيز تَضيحبت:

تبئيذهذيزيت آة ٍ خبن ٍ اهَر فٌي هٌْذعي عبسهبى جْبد وؾبٍرسي اعتبى

تؼذاد پزيٌتز ............

□
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فزم  6تؼْذ ًبهِ
ًبم هؾبٍر :

پزعؾٌبهِ هؾبٍراى
تؼذاد صفحبت ايي فزم

تبريخ ارعبل فزم :

اس

ضوي تبييذ هجذد صحت هٌذرجبت ثزي ّبي پزعؾٌبهِ ٍ هذارن پيَعت آى  ،تؼْذ هي ًوبيذ وِ ّز گًَِ تغييز در هٌذرجبت ثزي ّب را حذاوثز ظزف هذت يه هبُ اس تبريخ تغيي ز ،ث ِ دفت ز
تَعؼِ عبهبًِ ّبي ًَيي آثيبري اعالع دّذ.
تبييذ هي ًوبيذ  ،ؽزوت ٍ ّيچيه اس ؽزوبء ّيبت هذيزُ ٍ هذيز ػبهل ؽزوت هؾوَل هوٌَػيت همزر در اصل  141لبًَى اعبعي ٍ لبًَى هٌغ هذاخلِ وبرهٌذاى دٍلت در هؼبهالت دٍلتي هصَة
ديوبُ ً 1337جَدُ ٍ ثِ هحض ؽوَل ايي همزرات ثز ؽزوت ٍ ؽزوبء آى  ،هَضَع را فَرا ثِ اعالع دفتز تَعؼِ عبهبًِ ّبي ًَيي آثيبري ٍ دعتگبُ اجزايي عزف لزارداد ثزعبًذ
تبييذ هي ًوبيذ ّ ،يچيه اس اؽخبصي وِ ثِ ًحَي اس اًحبء  ،در راثغِ ثب اصل  49لبًَى اعبعي هحىَهيت يبفتِ اًذ  ،در ايي ؽزوت عْبهذار ًيغتٌذ ٍ ثِ هحض ؽوَل ايي اهز ثِ هذيزاى ٍ ؽزوبء
 ،هزاتت را فَرا ثِ دفتز تَعؼِ عبهبًِ ّبي ًَيي آثيبري ٍ دعتگبّبي اجزايي عزف لزار داد اعالع دّذ .
تبييذ هي ًوبيذ  ،اهتيبسآٍراى ؽزوت در ّيچيه اس ؽزوت ّبي پيوبًىبري ٍ هٌْذعيي هؾبٍر ٍ ػبهل هذيزيت ٍ ديگز ؽزوت ّب ٍ يب هَعغبتي وِ ايي لجيل خذهبت را اًجبم هي دٌّذ  ،اهتي بس
آٍر ًوي ثبؽٌذ
تبييذ هي ًوبيذ  ،افزاد فٌي الشاهي اهتيبس آٍر ايي ؽزوت  ،ثِ عَر توبم ٍلت در ايي ؽزوت ؽبغل ّغتٌذ
چٌبًچِ خالف ّز يه اس البريز ٍ تبييذات فَق الذوز ٍ ًيش هٌذرجبت پزعؾٌبهِ تحَيلي ثِ دفتز تَعؼِ عبهبًِ ّبي ًَيي آثيبري ٍ هذارن ضويوِ آى ثِ اثجبت ثزعذ  ،ػالٍُ ثز ؽ وَل هج بسات
ّبي هتزتت ثز ارائِ هذارن ٍ اعالػبت غيز ٍالؼي ثِ هزاجغ دٍلتي  ،حك ّيچگًَِ اػتزاضي ثِ تصوين دفتز تَعؼِ عبهبًِ ّبي ًَيي آثيبري هجٌي ثز لغَ صالحيت ٍ اػوبل هحزٍهيت ٍ ًيش ث ِ
تصوين دعتگبّْبي اجزايي  ،در هَرد لزار داد ّبيي وِ در اثز ايي اعالػبت غيز ٍالؼي هٌؼمذ ؽذُ اعت ٍ ضجظ ضوبًت ًبهِ ّبي هزثَط ثِ آى را ًخَاّذ داؽت

هٌذرجبت ايي ثزي هَرد تبييذ اعت .
ًبم ٍ ًبم خبًَادگي اهضبي هجبس ٍ هْز هؾبٍر :

