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 مشخصات فردی -۱

 سن:  -۱-۷ کد ملی:-۱-۳ نام پدر: -۱-۲ خانوادگی: نام و نام -۱-۱

 آخرین مدرک تحصیلی: -۱-۰ وضعیت تاهل:  -۱-۹ وزن:  -۱-۶ قد:  -۹-۱

  مسئولیت فعلی:  -۱-۱۱ پست سازمانی:   -۱-۱۹ استان محل خدمت:  -۷-۱

  آخرین محل خدمت: -۱-۱۷ نوع استخدام: -۱-۱۳ سابقه خدمت: -۱۲-۱

 گردد.در ارزیابی حذف می ،های سازمانی دیگراست. پست سای مناطقروو  بانانمحیطتوجه:  جایزه یحیی جهت تقدیر از 

 آخرین مدرک تحصیلی الزامی است( تصویر)ارسال   تحصیلات دانشگاهی مرتبط با محیط زیست -۲

 

 محل خدمت کنونی -۳

   :بانیپاسگاه محیط -۱-۳

  :منطقه -۲-۳

  :شهرستان -۳-۳ 

 صورتجلسه کشف تخلفات الزامی است( تصویر ) ارسال( 49خرداد  ۱الی  4۴خرداد   ۱)از  صید و شکار کشف جرایم -۴

 

صورتجلسه کشف تخلفات الزامی تصویر ) ارسال مورد(  9، حداکثر 49خرداد  ۱الی  4۴خرداد  ۱های محیط زیست ) از کشف آلاینده -9
 است(

 

صورتجلسه کشف  تصویر ) ارسال( مورد ۱9، حداکثر 49خرداد  ۱الی  4۴خرداد  ۱) از جلوگیری از تخریب و تصرف محیط زیست  -۶
 تخلفات الزامی است(

 

 )ارسال( 49خرداد  ۱الی  4۴خرداد  ۱)از مصوب سازمان حفاظت محیط زیست  بانیتخصصی محیط دوره های آموزشی شرکت در  -۷
 گواهینامه شرکت در دوره الزامی است( تصویر

  

 برگه تشویق الزامی است( تصویر)ارسال  ( 49خرداد  ۱الی  4۴خرداد  ۱از )تشویقات  -۸

  اداره کل فرمانده یگان استان شهرستان، معاونفرمانده یگان 

  مدیرکل، فرماندار، استاندار

  فرمانده یگان سازمان، معاون سازمان و رییس سازمان 

 

 عکس

 الزامی 
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 مدارک پزشکی الزامی است( تصویر )ارسال ( 49خرداد  ۱الی  4۴خرداد  ۱از )مجروحیت حین انجام وظیفه  -4

 مجروحیت و نقص عضو

 

  (49خرداد  ۱الی  4۴خرداد  ۱)از ( ...و کنفراس و سمینار در شرکت ترجمه، کتاب، تالیف علمی، مقالات درج شاملهای پژوهشی )فعالیت -۱۱

 )ارسال مستندات الزامی است(

 

 )ارسال مستندات الزامی است(  (49خرداد  ۱الی  4۴خرداد  ۱های شاخص )از فعالیت -۱۱

 (ات مختلف و... )مدیریت وبلاگ و وبسایت، درج یادداشت و گزارش در نشریای های رسانهفعالیت -

 ابداع و اختراع مرتبط با محیط زیست -

 کسب مقام ورزشی -

 کسب عناوین در زمینه عکاسی محیط زیست  -

 مستندسازی  -

 بانیهای ارزشمند مرتبط با شغل محیطتو سایر فعالی -
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