
  

 آزمایشی های آزمون فروش نمایندگی اخذ درخواست برگ – ها نمایندگی امور کلّ معاونت

 تاریخ : ......... / .......... / ..................

  ........................................... شماره :

  ......................................... پیوست :
 

 

 

 

 

 الف( مشخّصات فردی :

 ...........  شماره شناسنامه : .................................................... کد ملّی : ..........................................خانم / آقای : ....................................................................... فرزند : ...............................

 ..................... دین : .......................................... مذهب : ...................................................تاریخ تولّد : .......... / ......... / .......... صادره از : ..................................... وضعیّت تأهل : ............

 تحصیلی : ........................................ سال اخذ مدرک : .............................. وضعیّت نظام وظیفه : ...................................... آخرین مدرک تحصیلی : ......................................... رشته

 ..... شماره تماس همراه : ........................................................................................................................................ معدّل آخرین مدرک تحصیلی : .......... / .....دانشگاه محلّ تحصیل : 

 ................................................................................................................................................................................................................................................به نشانی منزل : .................................

 .............................................. @الکترونیک : ........................................ : .................................................. کد پستی منزل : .................................................. نشانی  شماره تماس منزل

. ................................................................................................................................................................................................................................................................به نشانی محلّ کار : ........

 ................. شماره تماس محلّ کار : .................................................. کد پستی محلّ کار : .................................

 

 ب( مشخّصات حرفه ای :

 را در جدول زیر وارد نمائید. : مشخّصات مرکز آموزشی 1جدول شماره 

 نام مرکز : شهر : استان :

 تاریخ آخرین تمدید : جنسیّت : نوع مجوّز :

 مساحت : نوع ملکیّت : نوع ساختمان :

 : شماره پیش با دورنگار شماره شماره تماس با پیش شماره : ظرفیّت دانش آموز در یک زمان : 

 شماره پستی : نشانی :

 

 .فرمایید مرقوم ذیل جدول در راسرمایه های انسانی که به موضوع نمایندگی اختصاص می دهید  : اطّالعات 2جدول شماره 

 مدّت همکاری سوابق اجرائی سمت آخرین رشته و مقطع تحصیلی نام و نام خانوادگی

     

     

     

 

 در صورت مثبت بودن پاسخ جدول زیر را کامل نمائید.: آیا تاکنون با سایر مؤسسه ها در قالب نمایندگی همکاری داشته اید؟  3جدول شماره 

 علّت قطع همکاری سال همکاری نام مرکز

   

   

 

 زیر مرقوم نمائید. کادرخود را در فعّالیّت های و شرح کوتاهی از سوابق :  4جدول شماره 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................. 
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 : ج( مشخّصات ظرفیّت دانش آموزی
 .فرمایید تکمیل دقّت، با را ذیل جدول و برآورد را خود شهر به مربوطآماری  اطّالعات

 ظرفیّت دانش آموزی
 ی دومطهمقطع متوسّ ی اوّلطهمقطع متوسّ مقطع ابتدایی

 داوطلب آزاد مدارس داوطلب آزاد مدارس داوطلب آزاد مدارس

       تعداد تقریبی دانش آموز در شهر / منظقه

       ثبت نام در صورت اخذ نمایندگیتعداد پیش بینی 
 

 :  تبلیغات و رسانی د( نحوه ی اطّالع

 مرقوم فرمایید. ،ایدرسانی و تبلیغات داشته ای در امور اطّالعدر صورتی که تجربه

 

 

 اید، شرح دهید.رسانی و تبلیغات را که برای انجام امور نمایندگی در نظر گرفتههای اطّالعمختصری از برنامه

 

 

 

     یادآوری مهّم :  ه(

منتظر تماس  «آزمایشی های آزمون فروش نمایندگی اخذ درخواست برگ»، خواهشمندیم پس از تکمیل انتخاب این مرکز  از؛ ضمن سپاس متقاضی محترم     

، مدارک زیر را پس از تأئید اوّلیه .فرمایید حاصل تماس 09352626422با شماره تلفن  اداری وقت کارشناس مسئول سنجش و اندازه گیری مؤسسه باشید و یا در

ساختمان اکسیر  1611ک آماده و از طریق پست پیشتاز به دفتر مرکزی به نشانی استان البرز، شهرستان کرج، بلوار شهید بهشتی، نرسیده به سه راه رجائی شهر، پال

 ارسال نمائید.معاونت کلّ سنجش و اندازه گیری اکسیر دانش پارس  3145667411دانش پارس به کد پستی 

 

. از دریافت مدارک به طور ناقص معذور هستیم. 3؛  نمائید تهیّه رو تک صورت به و 4A برگ در فقط را مدارک تصاویر. 2شده باشد ؛  برابر با اصلتصاویر مدارک  .1

تصویر  - تصویر تمام صفحات شناسنامه. مدارک مورد نیاز عبارتند از : 4 مدارک خواسته شده را با توجّه به کیفیّت خواسته شده به طور کامل و یکجا تحویل نمائید.
 - 3×4عکس یک قطعه  – تصویر آخرین مدرک تحصیلی -)متقاضیان ذکور(  تصویر پشت و روی کارت پایان خدمت سربازی - پشت و روی کارت ملّی

 آموزشی مرکز تأسیس مجوز تصویر - گزینش آموزش و پرورشتصویر آخرین مجّوز  - تصویر آخرین حکم کارگزینی ویژه ی همکاران رسمی
 
 رأی نهایی شورای عالی مؤسسه : و(
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