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 پستی :کد
ذ در ًظز تگیزد. ًَا ًَی در ًظز گزفتِ ٍ یا هی ت ٍاحذ هسى َالژک در و      وذ دُ رلوی است وِ ادارُ پست تزای ّز  ٍئیت تزچسة ٍیژهُ ای وژِ ادارُ پسژت گژاّی اس ه ٍئیت یىی اس لثَع تزق ،آب ،گاس ٍ یا تا ر یذ اس طزیك ر ًَا ٌژار وٌتژَر تژزق    شوارُ وذ پستی را هی ت

ًَت افزادٍاحذ ًظة ًوَدُ ٍ  تز است اس استفادُ وذپستی هٌذرج پشت وارت هلی تسثة ایٌىِ هعوَالً تا تغییز هحل سى ریذ. ْت  .تزٍسرساًی ًوی شَد خَدداری ًواییذ ،یا استعالم اس ادارُ پست تذست ٍآ

 تعیین وضعیت مالکیت واحد مسکونی:
 .الف /در طَرتی وِ هٌشل هسىًَی اس ًظز هالىیت هتعلك تِ یىی اس اعضای خاًَار است تعٌَاى هلىی ٍ شخظی تلمی هی شَد

 .شَد ٍ یا ًشَد تعٌَاى استیجاری تلمی هی شَد هالىیت ٍاحذ هسىًَی هتعلك تِ شخض/ اشخاص حمیمی ) تجش اعضای ّواى خاًَار( هی تاشذ اعن اس ایٌىِ تاتت الاهت ّشیٌِ اجارُ تْا پزداختِب/ در طَرتی وِ 
 .اشذ اعن اس ایٌىِ تاتت سىًَت در آى اجارُ تْا پزداخت هی شَد یا خیز تعٌَاى ٍاحذ ساسهاًی للوذاد هی شَدلحاظ هالىیت هتعلك تِ ًْاد ّا ،ساسهاًْا ،ارگاًْا ٍ... هی تِ ج/ در طَرتی وِ ٍاحذ هسىًَی ت

 د/ در هَرد ولوِ سایز تالش شَد تا ووتز هَرد استفادُ لزار گیزد چَى هعوَالً هظادیك هالىیت در یىی اس سِ عٌَاى الف تا ج هی گٌجذ.

 و هویتی اعضای خانوار تکمیل فرم ثبت مشخصات شناسنامه ای

 کد ملی:
سال( ٍ یا در وارت هلی ثثت هی شَد در طَرتی وژِ فژزد فالژذ وژذ هلژی تاشژذ تژا رٍئیژت          17عذدی دُ رلوی است وِ تزای افزاد تظَرت اًحظاری تَسط ثثت احَال وشَر طادر هی شَد. وذ هلی ّز فزد هعوَالً در شٌاسٌاهِ)افزاد سیز 

 .هِ تا هذاد در وٌار هشخظات فزد ًَشتِ هی شَد تا استعالم وذ هلی تَسط هزوش تْذاشت طَرت گیزدشٌاسٌاهِ فزد ،سزیال شٌاسٌا

 :نسبت با سرپرست خانوار
 فزسًذ خَاًذُ -10خَیشاًٍذاى ) هستخذم ، سزایذار ... ( غیز  -9سایز خَیشاًٍذاى  -8خَاّز یا تزادر سزپزست یا ّوسز -7ٍالذیي سزپزست یا ّوسز -6ًَُ یا ًتیجِ  -5داهاد یا عزٍس  -4فزسًذ  -3ّوسز -2سزپزست  -1

 موقعیت:
ٍ یا چٌذ هىاى سًذ ٍ اگز فزد در د َاى اطلی للوذاد هی شَد  ٍ در ایي هحل تعٌ َلعیت ا ًَی است،ه ٍاحذ هسى ز فزد فمط در یه  ٍ در تمِیاگز هحل سًذگیّ  َلعیت اطلی تاشذ  ذ دارای ه ًَا ْا هی ت َاى غیز اطلی هحسَب هی گزدد.  گی هی وٌذ فمط در یىی اس ًآ  تعٌ

 ملیت:
 .در طزح سزشواری لزار است فمط افزادی وِ دارای شٌاسٌاهِ ٍ وذهلی تاشٌذ سزشواری شًَذ تٌاتزایي هلیت ایي افزاد فمط ایزاًی است

 تاریخ تولد:
 شَد. در ایي لسوت تاریخ تَلذ تز هثٌای سالْای شوسی ٍ سال تَلذ تِ طَرت واهل ٍ چْار رلوی ًَشتِ

 ضعیت تاهل:و
 هَرد ًذارد) سیز دُ سال ( -ّزگش اسدٍاج ًىزدُ ی -تی ّوسز تعلت طالق د -تی ّوسز تعلت فَت ج -دارای ّوسز ب -الف

 تحصیلی: وضعیت
ذى ٍ ًَشتي دارًذ تایذ هذرن  ًَا َاد خ ذ،هٌظَر آخزیي ٍ تاالتزیي هذرن تحظیلی اخذ شذُ تَسط فزد است. در هَرد افزادی وِ طزفا س آخزیي هذرن تحظژیلی هژالن عوژل اسژت .      اتتذایی عالهت سدُ شَد.افزادی وِ ٌَّس هَفك تِ اخذ هذرن ًشذُ ًا

شجَیاى دٍرُ لیساًس،فَق لیساًس یا دوتزی در طَرتی وِ هذت طی شذُ اس تحظیل هعادل فَق دیپلن)دٍسال( یا لیساًس)چْار سال(   .تاشذ،اس هذرن هعادل استفادُ شَددر هَرد دًا

 وضعیت اشتغال:
شجَ  -4خاًِ دار  -3دارای درآهذ تذٍى وار  -2وارهٌذ( –شاغل )وارگز -1فزد هوىي است اس ًظز ٍضعیت شغلی دارای یىی اس حاالت سیز تاشذ  رس /داهذار  -7تیىار  -6تیىار جَیای وار  -5هحظل یا دًا  .(سال 10هَرد ًذارد ) سیز -10آساد  -9سزتاس  -8وشٍا


