
 "بسمه تعالی   "                                                          

 هیات اجرایی جذب
 فرم تعیین صالحیت علمی و عمومی

 اعضا محترم هئیت گزینش
       سالم علیکم     
 .........................با احترام ، به پیوست پرونده آقای / خانم      
 طرح سربازی  راتبه       ت : پیمانی متقاضی عضوی    
 متقاضی تبدیل وضعیت : پیمانی به رسمی آزمایشی         رسمی آزمایشی به رسمی قطعی        کارشناس به رسمی آزمایشی هیات علمی    
 ائید اقدامات الزم انجام و نتیجه را به این هیات اعالم دارند.که شامل مدارک ذیل می باشد جهت بررسی و اعالم نظر نهایی ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرم   

 سکندریفرزاد ا                                                                                                                                                                                             
 معاون آموزشی و دبیر هیات اجرایی جذب                                                                                                                                                                            

   مشخصات متقاضی : -1
                ...........................................            نام: ...............

 

                نام خانوادگی: ...........................................................................

 
 ............ ...........: تاریخ تولد   ......................  :  محل صدور..      ...................................    شماره شناسنامه :     .......................        محل تولد:    ..................... نام پدر :  
    ...................................متاهل :                        شماره کد ملیمذهب : .....................................      تابعیت :  .................          وضعیت تاهل مجرد :                        
     .....................................................................................................................       تلفن محل کار:  .............................................          تلفن منزل: ......تلفن همراه :   ............   
 .....................................................................................................شما تماس گرفت : .................................................................. تلفن دیگری که در مواقع اضطراری بتوان با 
    ................................................................................................................................................................................آدرس کامل محل سکونت : ................................................ 
 دائم :          مشغول خدمت:         تاریخ پایان خدمت:         وضعیت نظام وظیفه : خدمت کرده :         معافیت تحصیلی :          معافیت 

 مشخصات همسر:
....  محلل توللد: ....................................  ملدرک تحصلیلی: ................ مذهب: ................................نام و نام خانوادگی: ...........................................................................  تابعیت: ....................

 .................................................................. شغل: ..........................................................
 .........................................................................................................................................................................................نشانی و تلفن محل کار همسر: ...............................

 

 را قید فرمائید .دانشگاهی : خواهشمند است عنوان دقیق واحدهای سوابق تحصیالت دانشگاهی -2

 

 تاریخ پایان تاریخ شروع  کشور محل تحصیل  دانشگاه محل تحصیل معدل رشته  مقطع تحصیلی      

 کارشناسی ارشد
      

 دکتری
      

دوره های تخصصی 
 دیگر

      

 

 ذیل مرقوم فرمائید.(دول ج :)چنانچه  در دانشگاهها یا موسسات آموزش عالی و پژوهشی سابقه تدریس دارید درآموزشیسوابق  -3

 

 ردیف
یا موسسه –نام دانشگاه 
 وهشیژآموزشی و پ

عنوان درسهایی که تدریس نموده یا 
 می نمائید.

 تاریخ
 تلفن نشانی 

 پایان  شروع 

1       

2       

3       

 

محل الصاق 

 عکس



 

    
  پژوهشی سابقه  پژوهش دارید در جدول ذیل مرقوم فرمائید.() چنانچه در دانشگاهها یا موسسات آموزش عالی و  سوابق پژوهشی :    -  4   
 

      
 ردیف

نللام دانشللگاه یللا موسسلله 
 اموزشی و پژوهشی 

عنوان پژوهش هلایی کله نملوده یلا ملی 
 .   نمائی

 تاریخ
 تلفن نشانی پژوهشگاه

 پایان شروع 

1       

2       

3       

4       

5       

    
 سوابق اشتغال متقاضی: -5    
 

نوع  واحد سازمانی نام محل کار ردیف
 مسئولیت

 تلفن نشانی تاریخ شهرستان

 پایان شروع

1         

2         

3         

  
فرمائیلد . ) معرفلان در صلورت معرفان علمی : مشخصات سه نفر از افرادی که به لحاظ علمی شناخت جامعی ا زشما داشته باشند را در جدول ذیلل مرقلوم  -6   

 (.و نسبی نباشند  بیامکان شاغل در بخش های دولتی و ترجیحاً دانشگاهی یا حوزوی بوده از بستگان سب
 

 تلفن   نشانی محل کار یا سکونت  معرف  شغل  شنایی آمدت   شنایی آطه و نحوه بنوع را نام و نام خانوادگی  ردیف 

1       

2       

3       

 

  

                                                                                                                                                             
                                                                                                  

 
 
 
 



ید . ) معرفان در مرقوم فرمائ ا در جدول ذیلر: مشخصات پنج نفر از افرادی که به لحاظ اخالقی و مذهبی شناخت جامعی از شما داشته باشند  معرفان عمومی -7
  صورت امکان شاغل در بخشهای دولتی و ترجیحاً دانشگاهی یا حوزوی بوده از بستگان سببی و نسبی نباشد.( 

   
 تلفن نشانی محل کار یا سکونت شغل معرف مدت آشنایی نوع رابطه و نحوه آشنایی و نام خانوادگی نام ردیف

1       

2       

3       
4       

5       

                    نشانی متقاضی: -8  

 
 مدارك الزم براي تشكيل پرونده: - 9       

 (آخرین مدرک تحصیلی اخذ شده نسخه تصویر آخرین مدرک تحصیلی )دو .1
 زش پزشکی ارزشیابی شده باشد.ارزشیابی دائم یا موقت مدارک تحصیلی اخذ شده از کشورهای خارجی که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آمو .2

 شناسنامه علمی )خالصه( .3

 نسخه دوتصویر کارت ملی )هر دو طرف(  .4

 نسخه تصویر از تمامی صفحات شناسنامه دو .5

 تصویر برگ پایان خدمت یا معافیت دائم یا موقت یا دوره نظام وظیفهنسخه  دو .6

  3×4چهار قطعه عکس جدید  .7
 های عقیدتی و علمی کیه بر جنبهشرح حال مختصری از دوران زندگی خود با ت .8

 های دولتی یا تقاضای تبدیل وضعیت استخدامی( حکم کارگزینی )در صورت اشتغال در سایر دانشگاه .9

 مدارک ایثارگری )جانبازان، رزمندگان، بسیجیان  آزادگان( .10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تلفن ثابت و همراه كدپستی  نشانی كامل پستی 

   محل سكونت فعلی:

   محل سكونت قبلی:

   حل كار:م

   پست الكترونيكی:

با صحت و دقت به سواالت این پرسشنامه پاسخ گفته و نسبت به آن خود را مسئول و متعهد می دانم. چنانچله بله دلیلل نقل  .................. ........................ اینجانب
گونله مسلئولیتی هیچ مدارک پرونده اینجانب بالاقدام بماند، مسئولیت آن بر عهده اینجانب می باشد و هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه در این بلاره

 ندارد . 

 تذكر مهم: 
 خواهشمند است قبل از تکمیل این فرم آن را به دقت مطالعه فرمائید. .1

 لطفاً پرسشنامه را به طور کامل و خوانا تایپ شده و در سه نسخه تکمیل نمائید. .2

 شود.تصویر پرسشنامه تکمیل شده پذیرفته نمی .3

 مائید.نوشتن تاریخ تقاضا ضروریست، لطفاً فراموش نفر .4
 

 

 

 :و تاریخ تقاضا ءامضا                                                                                                                                                        
 



 
 
 
 

                                                                                                              
 

                                                                                                                                               
 

 

 

 اظهار نظر نهایی

 :نتیجه تعیین صالحیت عمومی

 

                         

 سید مصطفی حسینی                                                                                                                             

 معاون دانشجویی و فرهنگی                                       

              
 

 

 ............... مدیرگروهامضاء 

 دکتر فرزاد اسکندری

 معاون آموزشی وتحصیالت تکمیلی

 :نتیجه مصاحبه علمی

 :تعهد نامه

 
 متعهد به انجام کلیه شرایط و... .................................نجانب....ای، گرددوسیله اعالم میبدین 17/05/94 جلسه مورخهبا توجه به 

مجری سیاستهای )قوانین داخلی( اعالم شده از طرف  است خواهم بود وبوع تو وزارت م دانشگاهضوابط قانونی که مورد تایید 
 .هستم دانشگاه

 

 امضاء و تاریخ                                                                                                                                                               

 


