ریاست جمهوی
هیأت عالی گزینش
« برگ درخواست تجدیدنظر مرحله اول »

هسته محترم گزینش …………………………………

فرم شماره ( 84 -128هـ  -ع )

باسالم
دس اجشای مادٌ  14قاوًن گضیىص ایىجاوب با مطخصات صیش ضمه اعتشاض بٍ سأی َستٍ گضیىص  ........................................تقاضای
تجذیذوظش خًد سا بشای سسیذگی ي اعالم سأی تقذم می داسم :
ًام :

ًام خاًَادگی :

آدرس ٍ شوارُ تلفي

ًام پذر:
شْرستاى

استاى

شوارُ شٌاسٌاهِ :

خیاباى اصلی

خیاباى فرػی

آخریي هذرک تحصیلی:
کَچِ

پالک

شوارُ تلفي

هحل سکًَت
آدرس ٍ شوارُ تلفي

شْرستاى

استاى

خیاباى اصلی

خیاباى فرػی

کَچِ

پالک

شوارُ تلفي

هحل کار
هَضَع پرًٍذُ  :استخذام

تبذیل ٍضؼیت استخذاهی

تاریخ ابالؽ رأی هرحلِ اٍل تجذیذًظر :

/

/

شرکتی

قراردادی

سایر( تَضیح دّیذ)

ٍضؼیت اشتغال:

 ( 13تصَیر رأی ّستِ ضویوِ شَد )

شرح درخَاست دالیل یا هستٌذات اػتراض :

اهضاء ٍ تاریخ :
تًجٍ  :لطفاً دس صًست تمایل بشای بُتش ضذن کاس گضیىص بٍ سًاالت مىذسج دس پطت فشم ویض پاسخ دَیذ.

 -1چىاوچٍ وسبت بٍ تحقیقات اوجام ضذٌ دس مًسد خًدتان اعتشاضی داسیذ بٍ اختصاس بىًیسیذ .

 -2چىاوچٍ دس مًسد مصاحبٍ اوجام ضذٌ دس َستٍ گضیىص اص وظش وًع بشخًسد مصاحبٍ گش  ،وًع سًاالت طشح ضذٌ  ،صمان ي مکان مصاحبٍ
وکتٍ ای يجًد داسد بٍ اختصاس بىًیسیذ .

 -3چىاوچٍ وسبت بٍ مطالب گفتٍ ضذٌ بٍ عىًان علت عذم پزیشش ضما  ،اعتشاضی داسیذ دالیل خًد سا رکشومائیذ.

 -4چٍ ضایستگی ي محاسىی دس ابعاد اخالقی  ،اعتقادی ي سیاسی دس ضما بًدٌ است کٍ دس گضیىص وادیذٌ گشفتٍ ضذٌ است ؟

َ -5شگًوٍ پیطىُاد یا اوتقادی وسبت بٍ گضیىص ي عملکشد َستٍ داسیذ  ،مشقًم فشمائیذ.

اهضاء ٍ تاریخ :

/

/

13

مستخشج اص قاوًن گضیىص :
هادُ  -14افرادی کِ در هراحل گسیٌش ٍاجذ شرایط ػوَهی یا اًتخاب اصلح تشخیص دادُ ًشًَذ در صَرت اػتراض هی تَاًٌذ تقاضای کتبی خَد
را حذاکثر تا  2هادُ در ّر هرحلِ پس از دریافت حکن بِ هرجغ تجذیذًظر کٌٌذُ ( اٍل  ،دٍم ) تحَیل دٌّذ ٍ در صَرت ػذم اػتراض در هْلت هقرر
رأی صادرُ قطؼی ٍ الزم االجراست .
تبصرُ  3هادُ  – 14هؼترضیي بِ آراء ّیأت هرکسی ٍ ّستِ ّا حذاکثر تا دٍ هاُ از ابالؽ رأی هی تَاًٌذ بِ دیَاى ػذالت اداری شکایت ًوایٌذ ٍ دیَاى
ًسبت بِ رسیذگی اقذام هی ًوایذ.

