رياست جمهوري
هيأت عالي گسينش

«برگ درخواست تجذيذنظرمرحله دوم»
فرم شماره(84-128هـ -ع)

هيأت محترم مركسي گسينش وزارت امور اقتصادي و دارائي

با سـالم
دس اجشاي هادُ  14قاًَى گضيٌص ايٌجاًة تا هطخصات صيش ضوي اػتشاض تِ سأي ّستِ گضيٌص.............................تقاضاي
تجذيذًظشخَد سا تشاي سسيذگي ٍ اػالم سأي تقذين هي داسم:
ًام:

ًام خاًَادگي:

آدسس ٍضواسُ تلفي

استاى

ًام پذس:
خياتاى اصلي

ضْشستاى

ضواسُ ضٌاسٌاهِ:
خياتاى فشػي

آخشيي هذسك تحصيلي:
كَچِ

ضواسُ تلفي

پالك

هحل سكًَت
آدسس ٍضواسُ تلفي

استاى

خياتاى اصلي

ضْشستاى

خياتاى فشػي

كَچِ

ضواسُ تلفي

پالك

هحل كاس

هَضَع پشًٍذُ:استخذام

تثذيل ٍضغ استخذاهي

تاسيخ اتالؽ سأي هشحلِ اٍل تجذيذًظش:

/

ضشكتي

/

قشاسدادي

ٍضؼيت اضتغال:

سايش(تَضيح دّيذ)

( 13تصَيشسأي ّستِ ضويوِ ضَد)

ضشح دسخَاست داليل يا هستٌذات اػتشاض:

اهضاء ٍ تاسيخ:

تَجِ :لطفاً دس صَست توايل تشاي تْتش ضذى كاس گضيٌص تِ سَاالت هٌذسج دس پطت فشم ًيض پاسخ دّيذ.

 - 1چٌاًچِ ًسثت تِ تحقيقات اًجام ضذُ دس هَسد خَدتاى اػتشاضي داسيذ تِ اختصاس تٌَيسيذ.

 -2چٌاًچِ دس هَسد هصاحثِ اًجام ضذُ دس ّستِ گضيٌص اص ًظش ًَع تشخَسد هصاحثِ گشًَ،ع سَاالت طشح ضذُ ،صهاى ٍ
هكاى هصاحثِ ًكتِ اي ٍجَد داسد تِ اختصاس تٌَيسيذ.

 -3چٌاًچِ ًسثت تِ هطالة گفتِ ضذُ تِ ػٌَاى ػلت ػذم پزيشش ضوا،اػتشاضي داسيذ داليل خَد سا ركش ًوائيذ.

 -4چِ ضايستگي ٍ هحاسٌي دس اتؼاد اخالقي،اػتقادي ٍ سياسي دس ضوا تَدُ است كِ دس گضيٌص ًاديذُ گشفتِ ضذُ است؟

ّ -5شگًَِ پيطٌْاد يا اًتقادي ًسثت تِ گضيٌص ٍ ػولكشد ّستِ داسيذ ،هشقَم فشهائيذ.

اهضاء ٍتاسيخ:

/

/
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مستخرج از قانون گسينش:
هادُ-14افشادي كِ دس هشاحل گضيٌص ٍاجذ ضشايط ػوَهي يا اًتخاب اصلح تطخيص دادُ ًطًَذ دسصَست اػتشاض هي تَاًٌذ
تقاضاي كتثي خَد سا حذاكثش تا  2هاُ دس ّش هشحلِ پس اص دسيافت حكن تِ هشجغ تجذيذًظش كٌٌذُ (اٍل ،دٍم)تحَيل دٌّذ ٍدسصَست
ػذم اػتشاض دس هْلت هقشس سأي صادسُ قطؼي ٍ الصم االجشاست.
تثصشُ 3هادُ -14هؼتشضيي تِ آساء ّيأت هشكضي ٍ ّستِ ّا حذاكثش تا دٍهاُ اص اتالؽ سأي هي تَاًٌذ تِ ديَاى ػذالت اداسي
ضكايت ًوايٌذ ٍ ديَاى ًسثت تِ سسيذگي اقذام هي ًوايذ.

