
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرم ثبت نام ((( )))
 

 در این قسمت چیزی نوشته نشود 
 

 کدملی 

 ش.ش: نام پدر : نام خانوادگی : نام :

 متاهل               مجرد           : مذهب دین : 31      /     /           تاریخ تولد:    

 رنگ چشم : رنگ مو: محل صدور : محل تولد :

 گروه خون : شغل فعلی : وزن: قد:

 

 

 
 

 

 کوچه :                            خیابان :                  شهر :                      :شهرستان  استان :ونت :  محل سک
 

 :ِ   از سال  سال (: مدت سکونت در محل فعلی )به            روستا :   پالک :
 

 رقمی : 31کدپستی                                        ضروری وکد شهر )ثابت ( : تلفن تماس

 
 علت : ؟..........................     خدمت نکرده :                    :                  نوع معافیت : ؟    معاف       در حال خدمت :       خدمت کرده :

 آماده اعزام :               کفالت :          خرید خدمت :  پزشکی :                وزارت دفاع :         :سپاه پاسدران:        ارتش        ناجا:

  31عزام :     /       /       تاریخ ا                    جبهه وجانبازی :         :سه برادری        غیره :........................................... 

          31تاریخ شروع  :    /     /     

 31تاریخ خاتمه  :    /     /     

 ...............سمت :................ ادامه دارد :             31تاریخ خاتمه :      /      /          31فعال         تاریخ شروع :      /       /      اولویت های خاص : 

 سمت :............................... ادامه دارد :             31تاریخ خاتمه :      /      /          31عادی       تاریخ شروع :      /       /      بق بسیجی (( : ))سوا

 همسر( است.-خواهر-برادر-مادر-منظور از خانواده درجه یک )پدروضعیت خانواده : 

 بت :......................نوع نس ...............درصد جانبازی :......................           :جانباز         مفقود االثر: آزاده : : شهیدخانواده )درجه یک( :           

 وزارت دفاع:                  نوع نسبت :......................    سپاه :                 ارتش:                    ناجا :  خانواده نیروهای مسلح )درجه یک(

 سپاه :                 ارتش:               وزارت دفاع:                  نوع نسبت :......................         ناجا : خانواده بازنشستگان نیروهای مسلح )درجه یک(

 ندارد:                مدت حضور : .............................         ارد :د   حضور در جبهه )درجه یک( :
 3113تاریخ :       /       /            از آنجا که ابن فرم به منزله مشخصات فردی شما بوده وقابل تصحیح نمی باشد .خواهشمند است تمامی تذکرات : 

 . ثابت قید گردد ماس تلفنتحتی االمکان شماره  -گردد.قسمت های این برگه به طور کامل تکمیل 

 محل الصاق عکس            امضاء                                                                         . شماره ملی وگروه خون حتما نوشته شود  -

  . وضعیت خدمتی در قسمت تعیین گردیده حتما لحاظ گردد  -

 داوطلب                                                                                                 

 
 این قسمت مجددا باید تکمیل گردد: داوطلب محترم توجه نمایید :

 :  داوطلب  آدرس دقیق پستی محل سکونت

 

 

 :همراهتلفن تماس ضروری )تلفن 

  

 

 رقمی : 01کدپستی                ثابت( :تلفن تماس ضروری وکد شهر )تلفن 
 

 : دکترا                      فوق لیسانس                     خرین مدرک تحصیلی آ

 غیر انتفاعی :               علمی وکاربردی :                    پیام نور :         آزاد :                              دولتی:              نوع دانشگاه                                

 31تاریخ اخذ مدرک:    /    /               معدل کل :      گرایش تحصیلی :  رشته تحصیلی :

            شهرستان :         استان :      نام دانشگاه محل تحصیل : 

 
 پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات ناجا  

 پلیس سایبری 

پلیس فضای تولید و تبادل نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود جهت خدمت در 

با  معاینات پزشکی و...( از طریق آزمون ورودی ودیگر مراحل )مصاحبه ، )مرد( متعهد وکارآمد، از بین جوانان مومن اطالعات ناجا  

 نماید ./ می  استخدام شرایط مندرج در این آگهی

  
                        یط عمومی استخدام االف ( شر

                                                   اعتقاد والتزام عملی به دین مبین اسالم-3

                                              التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران واعتقاد به والیتاعتقادو-2

                                                                                                                                                                                                                           مطلقه فقیه وآمادگی فداکاری درراه اهداف آنها    

  تابعیت جمهوری اسالمی ایران - 3

 ا                                       ج.ا. عدم سابقه عضویت یا وابستگی به احزاب وگروههای سیاسی معارض با نظام-4

                    عدم عضویت یا وابستگی به احزاب وگروههای سیاسی در زمان تقاضای ثبت نام .                   -5

                           عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی .-6

                              عدم اعتیاد به مواد مخدر .                                                                         -7

                                                                              نداشتن سوء پیشینه کیفری .-8

                                   داشتن سالمت وتوانایی کامل جسمی وروانی متناسب با خدمت مورد نظر .          -01

                          ب( نکات مهم :

       داوطلبان استخدام می بایست آمادگی خدمت در سراسر کشور را داشته باشند .                                    -0

                                                                                          در قانون برخوردار می باشند                   شده .)فرزندان خانواده های معظم شهداء  از تسهیالت سنی پیش بینی 2

                                                                                                              نداشتن کارت معافیت پزشکی . -3

                         نداشتن مهر غیبت در برگه خدمت نظام وظیفه .-4

            شود . می داوطلبانی که دارای کارت پایان خدمت می باشند مدت سربازی به حداکثر سن افزوده -5

  2دارا بودن گواهی نامه پایه  -6

                                )داوطلبان فاقد مدارک مورد اشاره می توانند نسبت به ثبت نام اقدام ودر طول مراحل 

                                                     به تهیه آن اقدام نمایند . نسبت گزینشی

                         .مدارک دریافتی مسترد نمی گردد.از ارسال اصل مدارک خودداری نمایید-8

                .تغال به تحصیل در زمان ثبت نام وطی مراحل گزینششعدم ا-9  

                                                                   .عدم ثبت نام وطی مراحل گزینش در سایر مراکز گزینش ناجا در استان ها ویگان ها -01 

 نسبت به فراخوانی آنان وشرکتداوطلبانی که واجد شرایط تشخیص داده شوند  -00
 ..اقدام خواهد شداز طریق دعوت نامه  مصاحبهدر  

 در شرایط مساوی و کثرت داوطلب اولویت با فارغ التحصیالن مراکز آموزش معتبر می باشد-02

 

 

 

 

 رشته های مورد نیاز مدرک تحصیلی شرایط اختصاصی

 

 

 افسری

 

 

 دکترا –کارشناسی ارشد 

شبکه های  -هوش مصنوعی -معماری کامپیوتر –کامپیوتر)مهندسی نرم افزار 

 امنیت اطالعات( -کامپیوتری

جامعه  –مترجمی زبان روسی  -مترجمی زبان آلمانی  -مترجمی زبان فرانسه  

 علوم سیاسی –اقتصاد  –شناسی 

 ریاضی کاربردی گرایش گراف و ترکیبات دکترا افسری

 

 ج( تسهیالت
که خدمت دوره ضرورت را طی ننموده اند .خدمت دورهداوطلبانی  -0  

 پیمانی آنان به منزله انجام خدمت وظیفه تلقی می گردد

تابعیت جمهوری اسالمی ایران-2  

ندوخدمات درمانی مناسب بهره مند می شوکارکنان پیمانی در طول خدمت از امکانات رفاهی  -3  

فعال در خانواده های معظم شهداء جانبازان ،کارکنان وبازنشستگان نیروهای مسلح وبسیجیان -4  

 صورت مساوی بودن سایر شرایط با داوطلبان دیگر از اولویت جذب برخوردار خواهند شد

 د( مدارک اولیه مورد نیاز برای ثبت نام
3*4 عه عکس به فرم ثبت نام الصاق ویک قطعه عکسفرم ثبت نام )یک قط  

 داخل پاکت گذاشته شود .

  روگرفت تمام صفحات شناسنامه )یک سری(  
  فت آخرین مدرک تحصیلی )یک سری(رروگ  -3
روگرفت گواهینامه رانندگی   -4  
روگرفت مدرکی که مشخص کننده وضعیت خدمت نظام وظیفه باشد  -5  

لح اصل برگه گواهی سابقه بسیج ،ایثارگری یا اشتغال در نیرو های مس -6    

 و سوابق عنوان پایان نامه شرح مختصری از دوره های تخصصی مرتبط و -7

 احتمالی کار تخصصی. 

                        : ه( مهلت ونحوه ارسال مدارک

 باال به یکدیگر الصاقاضیان واجد شرایط مدارک ذیل را به ترتیب اعالم شده در متق

 به 20/19/0392 قرار داده وتا تاریخ A4تاشدگی در داخل پاکت وبدون 

 ارسال فرمایید . 04505-909پستی صندوق –:تهران  آدرس

 اثر داده نخواهد شد.  باشند ترتیب به مدارکی که فاقد شرایط-7

 مدارک الزم بذکر است به دلیل ظرفیت های محدود الویت با داوطلبانی است که

 خود را زودتر ارسال نماید .جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید روزهای غیر

  120-48858776با شماره  20/19/0392تا تاریخ  00الی  9تعطیل از ساعت 
                       تماس حاصل فرمایید ./                                               

     
                                            


