
  
 هیأت اجرایی جذب اعضاي هیات علمی 

 
 

 �طرح سربازي  �راتبه  �مخصوص داوطلبان استخدام                          
  �رسمی آزمایشی به رسمی قطعی �پیمانی به رسمی آزمایشی: متقاضی تبدیل وضعیت

 ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري کشور در هیأت علمی دانشگاه
 : ر مهمتذک    

 .خواهشمند است قبل از تکمیل این فرم آن را به دقت مطالعه فرمایید -1
 .نسخه تکمیل نمائید سهلطفاً پرسشنامه را به طور کامل و خوانا در  -2
 .شود تصویر پرسشنامه تکمیل شده پذیرفته نمی -3

 
 مشخصات متقاضی -1

 
 ..............................................................: نام

 .....................................................: نام خانوادگی
: ....................  محـل صـدور  : .........................  محـل تولـد  .....................   :شماره شناسـنامه ............................  :نام پدر

شـماره    � متأهل  � مجرد:  وضعیت تأهل..........................    :تابعیت.........................   :مذهب............. :اریخ تولدت
 ........................... :کد ملی

 .................................. :تلفن منزل............................    : .............تلفن محل کار...............................................     :تلفن همراه
 :..................................................................................تلفن دیگري که درموقع اضطراري بتوان با شما تماس گرفت

ــه  ــام وظیف ــعیت نظ ــرده   :وض ــدمت ک ــیل �خ ــت تحص ــم �یمعافی ــت دائ ــدمت �معافی ــغول خ ــان  �مش ــاریخ پای ت
 ............................خدمت

 :مشخصات همسر
محـل  ................................   :مـذهب ................................... : تابعیـت .................................................  :نام و نام خانوادگی

 ........................... :شغل......................................  :مدرك تحصیلی........... .......:تولد
 :نشانی و تلفن محل کارهمسر

........................................................................................................................................................................ 
 

                
                

 
 

 :سوابق تحصیالت دانشگاهی -2

رشته  مقطع تحصیلی ردیف
 معدل تحصیلی

دانشگاه 
محل 
 تحصیل

کشور 
محل 

 تحصیل

تاریخ 
 شروع

تاریخ 
 پایان

       کارشناسی ارشد 1
       دکتري  2
هــــــــــاي  دوره 3

 تخصصی دیگر
      

 Ĥ فرم شماره

 

محل الصاق 
 عکس



 
 

 
ها یا مؤسسات آمـوزش عـالی و پژوهشـی     چه در دانشگاهچنان: سوابق آموزشی و پژوهشی -3

 .سابقه تدریس یا پژوهش داریددر جدول ذیل مرقوم فرمایید
نام دانشگاه یا 

مؤسسه آموزشی و 
 پژوهشی

هایی که  عنوان درس
تدریس نموده یا 

 نمائید می
تاریخ 
 شروع

تاریخ 
 تلفن آدرس مؤسسه پایان

      
      
      

 
 
 :سوابق اشتغال متقاضی -4

واحد  نام محل کار
 سازمانی

نوع 
تاریخ  شهرستان مسئولیت

 شروع
تاریخ 
 تلفن نشانی پایان

        
        
        

 
مشخصات سه نفر از افرادي که به لحاظ علمی شناخت جامعی از شما داشـته   :معرفان علمی -5

هـاي دولتـی    امکـان شـاغل در بخـش   معرفان درصـورت  . (باشندرا درجدول ذیل مرقوم فرمایید
 .)وترجیحاً دانشگاهی یا حوزوي بوده از بستگان سببی ونسبی نباشد

یف
رد

 

نام و نام 
 خانوادگی

نوع رابطه و نحوة 
 آشنایی

مدت 
 آشنایی

شغل 
 معرف

نشانی محل کار یا 
 سکونت

تلفن ثابت و 
 همراه

1       

2       

3       

 
از افرادي که به لحاظ اخالقی و مذهبی شناخت جـامعی  مشخصات پنج نفر : معرفان عمومی -6

معرفـان در صـورت امکـان شـاغل در     .(از شما داشته باشـند را درجـدول ذیـل مرقـوم فرماییـد     
 ).هاي دولتی و ترجیحاً دانشگاهی یا حوزوي بوده از بستگان سببی ونسبی نباشند بخش

یف
رد

 

نام و نام 
 خانوادگی

نوع رابطه و نحوة 
 آشنایی

مدت 
 ناییآش

شغل 
تلفن ثابت و  نشانی محل کار یا سکونت معرف

 همراه

1       
2       
3       
4       
5       

 



 :نشانی متقاضی -7
 تلفن ثابت و همراه کدپستی نشانی کامل پستی

   :محل سکونت فعلی
   :محل کار

 :پست الکترونیکی
 

 :مدارك الزم براي تشکیل پرونده
 )صیلی دو نسخهآخرین مدرك تح(تصویر -1
ارزشیابی دائم یا موقت مدارك تحصیلی اخذ شده از کشورهاي خارجی که توسط وزارت علوم،  -2

 .تحقیقات و فناوري یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارزشیابی شده باشد
 )خالصه(شناسنامه علمی -3
 در یک نسخه) هر دو طرف(تصویر کارت ملی -4
 اسنامهیک نسخه تصویر از تمامی صفحات شن -5
 یک نسخه تصویر برگ پایان خدمت یا معافیت دائم یا موقت یا دوره نظام وظیفه -6
 3× 4قطعه عکس جدید  شش -7
 هاي عقیدتی و علمی شرح حال مختصري از دوران زندگی خود با تکیه بر جنبه -8
 ...)همکاري با بسیج، جهاد دانشگاهی، نهادها و ( سوابق فرهنگی و اجتماعیمدارك مربوط به  -9

 رك مربوط به سوابق ایثارگريمدا  -10
 
 

اینجانب                                     با صحت و دقت به سؤاالت این پرسشنامه پاسخ گفته و نسـبت بـه آن   
ضمناً تمامی مدارك خواسته شـده فـوق را همـراه بـا ایـن پرسشـنامه ارسـال        . دانم خود را مسئول و متعهد می

باشـد و   ارك پرونده اینجانب بالاقدام بماند، مسئولیت آن بر عهـده مـن مـی   نمایم چنانچه به دلیل نقص مد می
 .هیأت اجرایی جذب اعضاي هیأت علمی دانشگاه در این باره هیچگونه مسئولیتی ندارد

 .ضروریست، لطفاً فراموش نفرماییددر کنار امضاء نوشتن تاریخ تقاضا  :تذکر
 

 :و تاریخ تقاضا ءامضا                                                                             
 

 
 

 


