فرم شماره 1

بسمه تعالي»

فرم عضويت هيأت علمي

مخصوص داوطلبان استخدام  راتبه  سربازي 
در هيات عملي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي ،پژوهشي و فناوري كشور

محل الصاق عكس
(به صورت
الكترونیكی)

تذكر مهم :
 -1خواهشمند است قبل از تكميل اين فرم آن را به دقت مطالعه فرماييد.
 -2لطفا پرسشنامه را به طور كامل و خوانا در دو نسخه تكميل نماييد.
 -3تصوير پرسشنامه تكميل شده پذيرفته نمي شود.
 -1مشخصات متقاضي:

نام.......................................................... :
نام خانوادگي........................................................................... :
نام پدر ....................................... :شماره شناسنامه ........................................ :محل تولد ............................ :محل صدور ............................. :تاارخ تولاد.......................... :
مذهب ........................................ :تابعيت .......................................... :وضاعيت تههال مدا د  متههال  شاماره داد م:اي............................................................. :
ت:فن هم اه ............................................................ :ت:فن محل دار .......................................... ........................... :ت:فن منزل.................................................................... :
ت:فن دخگ ي ده در مواقع ض وري بتوان با شما تماس گ فت...................................................................................................................................................................... .
نشاني دامل محل سكونت.......................................................................... ................................................................................................................................................... :
مشغول خدمت 

معافيت دائم 

وضعيت نظام وظيفه :خدمت د ده  معافيت تحصي:ي 
مشخصات همسر:
نام و نام خانوادگي ........................................................................... :تابعيت .................................... :ماذهب .................................... :محال تولاد.................................... :
مدرك تحصي:ي ................................................. ............ :شغل............................................................... :
نشاني و ت:فن محل دار همس .......................................................................................................... .............................................................................................................. :
تارخ پاخان خدمت ......................................................

 -2سوابق تحصيالت دانشگاهي :خواهشمند است عنوان دقيق واحدهاي دانشگاهي را قيد فرمائيد.
مقطع تحصيلي

رشتـه

معدل

دانشگاه محل تحصيل

كشورمحلتحصيل

تاريخشروع

تاريخ پايان

كارشناسي
كارشناسي ارشد
دكتري
دورههايتخصصيديگر

-3سوابق آموزشي( :چنانچه در دانشگاهها خا مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي سابقه تدرخس دارخد در جدول ذخل م قوم ف مائيد).
نامدانشگاه-
رديف

يامؤسسه
آموزشي وپژوهشي

1
2
3

عنواندرسهاييكه
تدريسنمودهيامينمائيد.

تاريـخ
شروع

پايان

نشاني مؤسسه

تلفــن

 -4سوابق پژوهشي( :چنانچه در دانشگاهها خا مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي سابقه پژوهش دارخد در جدول ذخل م قوم ف مائيد).
رديف

نامدانشگاهيامؤسسه

عنوانپژوهشهاييكه

آموزشي وپژوهشي

نمودهيامينمائيد.

تاريـخ
شروع

نشاني پژوهشگاه

پايان

تلفــن

1
2
3
4
5

 -5سوابق اشتغال متقاضي:
رديف

نام محلكار

واحد سازماني

نوعمسئوليت

شهرستان

تاريخ
شروع

پايان

نشـانـي

تلفــن

1

2

3

 -6معرفان علمي :مشخصات سه نف از اف ادي ده به لحاظ ع:مي شناخت جامعي از شما داشته باشند را در جدول ذخل م قوم ف مائيد( .مع فان در صورت امكان شاغل در
بخشهاي دولتي و ت جيحاً دانشگاهي خا حوزوي بوده از بستگان سببي و نسبي نباشد).
رديف

نام و نام خانوادگي

نوع رابطه و نحوه آشنايي

مدتآشنايي

شغل معرف

نشاني محل كار يا سكونت

تلفــن

1

2

3

 -7معرفان عمومي :مشخصات پنح نف از اف ادي ده به لحاظ اخالقي و مذهبي شناخت جامعي از شما داشته باشند را در جدول ذخل م قوم ف مائيد( .مع فاان در صاورت
امكان شاغل در بخشهاي دولتي و ت جيحاً دانشگاهي خا حوزوي بوده از بستگان سببي و نسبي نباشد).

رديف

نام و نام خانوادگي

نوع رابطه و نحوه آشنايي

مدتآشنايي

شغل معرف

نشاني محل كار يا سكونت

تلفــن

1
2
3
4
5

 -8نشاني متقاضي:
نشاني كامل پستي

كدپستي

تلفن ثابت و همراه

محل سكونت فعلي:
محل سكونت قبلي:
محل كار:
پست الكترونيكي:
 - 9مدارك الزم براي تشكيل پرونده:
 .1تصوخ آخ خن مدرك تحصي:ي (دارشناسي ،دارشناسي ارشد و ددت ي)
 .2ارزشيابي دائم خا موقت مدارك تحصي:ي اخذ شده از دشورهاي خارجي ده توسط وزارت ع:وم ،تحقيقات و فناوري خا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ارزشيابي شده باشد.
 .3شناسنامه ع:مي (خالصه)
 .4تصوخ دارت م:ي (ه دو ط ف) در خك نسخه
 .5خك نسخه تصوخ از تمامي صفحات شناسنامه
 .6خك نسخه تصوخ ب گ پاخان خدمت خا معافيت دائم خا موقت خا دوره نظام وظيفه
 .7چهار قطعه عكس جدخد 3×4
 .8ش ح حال مختص ي از دوران زندگي خود با تكيه ب جنبههاي عقيدتي و ع:مي
 .9حكم دارگزخني (در صورت اشتغال در ساخ دانشگاههاي دولتي خا تقاضاي تبدخل وضعيت استخدامي)
 .11مدارك اخثارگ ي (جانبازان ،رزمندگان ،بسيديان ،آزادگان)
اخندانب

با صحت و دقت به سؤاالت اخن پ سشنامه پاس گفته و نسبت به آن خود را مسئول و متعهد مايدانام .ضامناً

تمامي مدارك خواسته شده فوق را هم اه با اخن پ سشنامه ارسال مينماخم .چنانچه به دليل نقص مدارك پ ونده اخندانب بالاقدام بماند ،مسئوليت آن ب عهده اخندانب
ميباشد و هيهت اج اخي جذب اعضاي هيهت ع:مي دانشگاه در اخن باره هيچگونه مسئوليتي ندارد.
تذكر مهم:
 .1خواهشمند است قبل از تكميل اخن ف م آن را به دقت مطالعه ف مائيد.
 .2لطفاً پ سشنامه را به طور دامل و خوانا تاخپ شده و در سه نسخه تكميل نمائيد.
 .3تصوخ پ سشنامه تكميل شده پذخ فته نميشود.
 .4نوشتن تارخ تقاضا ض ورخست ،لطفاً ف اموش نف مائيد.
امضاء و تاريخ تقاضا:

