فسم اطالعات فسدی
اطالعات فسدی :

ٌام داٌّادگی

ٌام
بهَ ⃝

 . 2آیا تا بَ حال از ٌام یا ٌام داٌّادگی دیگسی اضتفاده کسده ایر ؟
ٌام داٌّادگی
 .3جٍطیت

دیس ⃝

ٌام
 . 4تاریخ تّنر ( روز – ىاه  -ضال )

کغّر :

 . 5ىحم تّنر  :عِس

 .6عِسوٌر :
 .7کغّر ىحم اكاىت کٌٍّی :

کغّر

وضعیت اكاىت

 . 8آیا در  5ضال گزعتَ در کغّری غیس از کغّرىحم اكاىت دّد اكاىت داعتَ ایر ؟
کغّر

از تاریخ

بهَ ⃝

وضعیت اكاىت

 .9وضعیت تاُم :

تاریخ ازدواج :

ٌام داٌّادگی ُيطس :

ٌام ُيطس :

 . 10آیا كبال ازدواج دیگسی داعتَ ایر ؟

بهَ ⃝

ٌام داٌّادگی ُيطس كبهی :

تاریخ تّنر ُيطس كبهی  ( :روز – ىاه – ضال )

دیس ⃝
از تاریخ

دیس ⃝
ٌام ُيطس كبهی :

از تاریخ

تا تاریخ

تا تاریخ

تا تاریخ

 .11ىیشان آعٍایی با زبان اٌگهیطی و فساٌطَ
 . 12عياره پاضپّرت

آیا ىررک بسای زبان داریر ؟

کغّر صادر کٍٍره پاضپّرت

تاریخ اٌلضاء:

تاریخ صرور:

 . 13آدرس ىحم اكاىت :
ىّبایم :

تهفً :
 .14عهت ضفس بَ کاٌادا

ایيیم :

فکص :

تاریخ بسگغت ضفس

تاریخ رفت ضفس

 . 15ىیشان پّل ٌلری کَ بَ ُيساه دّد دّاُیر بسد :
ٌ . 16ام و ٌام داٌّادگی ىیشبان :

ٌطبت ىیشبان :

آدرس ىیشبان :

ٌ . 16ام و ٌام داٌّادگی ىیشبان : 2

ٌطبت ىیشبان : 2

آدرس ىیشبان : 2

 .17آیا دارای تحصیالت داٌغگاُی ُطتیر ؟
رعتَ تحصیهی :

تاریخ ورود :

 .18اضو داٌغگاه:
تاریخ دسوج :

عِس  /اضتان :

کغّر :

 . 19اطالعات عغهی در  10ضال گزعتَ  ( :اگس بازٌغطتَ ُطتیر اطالعات  10ضال كبم از بازٌغطتگی )
عٍّان عغهی :

ٌام عسکت کارفسىا:

تاریخ عسوع :

تاریخ داتيَ :

عِس :

عٍّان عغهی :

ٌام عسکت کارفسىا:

تاریخ عسوع :

تاریخ داتيَ :

عِس :

عٍّان عغهی :

ٌام عسکت کارفسىا:

تاریخ عسوع :

تاریخ داتيَ :
عِس :

بَ ضّاالت زیس با بهَ یا دیس جّاب دُیر ( در صّرت ىثبت بّدن ُسیک از ضّاالت زیس  ،جشئیات را در آدس فسم بٍّیطیر ).
 . Aآیا در طی دوضال گزعتَ بیياری ضم و یا بیياری ریّی داصی داعتَ ایر ؟
 .Bآیا بیياری جطيی و یا روحی داصی داعتَ ایر ؟
 . Cآیا بیظ از زىان ویشای دّد در کاٌادا ىاٌره ایر  ،یا برون اجازه اكاىتی در ىررضَ عسکت کسده ایر یا ضسکار حاضس عره ایر ؟
 .Dآیا در دّاضت ویشای عيا از کاٌادا رد عره اضت  ،یا از ورود عيا بَ داک کاٌادا جهّگیسی عره اضت ؟
 . Eآیا تا کٍّن در دّاضت ویشای تّریطتی یا اكاىتی بَ کاٌادا داده ایر ؟
 .Fآیا تاکٍّن ضابلَ دضتگیسی داعتَ ایر ؟
 . Gآیا تاکٍّن در واحرُای ٌظاىی ( ارتظ  ،پهیص و یا ضایس ارگاٌِای ٌظاىی ) درىت کسده ایر ؟
 .Hآیا تا کٍّن عضّ گسوه ضیاضی و یا ضایس گسوُِا و ضازىاٌِا بّده ایر ؟
 .Kآیا تاکٍّن ضابلَ عضّیت در گسوه ُای داص ىزُبی یا ضیاضی داعتَ ایر ؟

در صّرتیکَ بازٌغطتَ یا کارىٍر ارتظ یا وزارت دفاع یا پهیص ىیباعر نطفا تياىی اطالعات و ضّابق عغهی دّد را در جرول زیس
و دكیق وارد ٌياییر .
تاریخ عسوع

تاریخ داتيَ

عِس

اضتان

کغّر

آیا بَ ضسبازی رفتَ ایر؟
تاریخ عسوع

تاریخ داتيَ

عِس

اضتان

کغّر

آیا تا کٍّن ضيت دونتی داعتَ ایر ؟ ( نطفا با ذکس تاریخ و ىغذصات و ضيت تّضیح دُیر ).
ضفسُای كبهی
تاریخ عسوع ضفس

تاریخ داتيَ ضفس

کغّر

عِس

ُرف از ضفس

