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 محل الصاق عکس

 �یات ا��ا�ی �ذب
گاه ع�وم �ش�ی و  ��ی �ما�ی ا�ت �دماتدا�ش   ان ��نان�ھدا

  بسمه تعالی

  )پرسشنامه (   1 فرم شماره 

  �خدمات قانونی � راتبه (بورس) �مخصوص داوطلبان استخدام

  در هیات علمی دانشگاه ها ومؤسسات آموزش عالی،پژوهشی،وفناوري کشور

   

  

  

  

                           نام:................................     مشخصات متقاضی :  -١

  :.................................خانوادگي نام   

  ....... مذھب:............... ....تولد:..................  محل صدور:............... تاریخ تولد:....پدر:.............. شماره شناسنامھ:................. محل نام 

  :...................................نام ونام خانوادگي قبلي:..........................  نام مستعار  �متاھل �ملیت:............ ...وضعیت تاھل: مجرد  

  ....................لي.............................تلفن ھمراه...............................تلفن محل كار..........................تلفن منزل......شماره كد م

  ..................................شماره دیگري كھ در مواقع اضطراري بتوان با شما تماس گرفت............شغل فعلي:...................................

  تاریخ پایان خدمت.....................  �مشغول بھ خدمت �     معافیت دائم       �معافیت تحصیلي       �خدمت كردهوضعیت نظام وظیفه:

   طول مدت اسارت ...........  �آزاده.........درصد جانبازي.........  �جانباز  نسبت با شھید:.................  �خانواده شھید  سوابق ایثارگري:
  

  لي:نام ونام خانوادگي:                         تابعیت:                  مذھب:               محل تولد:                   مدرك تحصی مشخصات همسر:

  نشاني وتلفن محل كار:                         شغل:                    

  سوابق تحصیالت دانشگاهی: -2

  در جدول زیر مرقوم فرمایید. سسات آموزشي وپژوھشي سابقھ تدریس یا پژوھش داریدوچنانچھ در دانشگاه وم:وپژوهشیسوابق آموزشی  -3

 

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

      كارداني ١

      كارشناسي ٢

      كارشناسي ارشد  ٣

      حرفھ ای ي ادكتر ۴

       تخصص ۵

فوق تخصص یا  ۶
 فلوشیب

     

نام دانشگاه یا موسسه 

 آموزشی وپژوهشی

عنوان درسهایی که تدریس 

 نموده یا می نمایید
 تلفن با کد بطور کامل موسسه پستی درسآ تاریخ پایان تاریخ شروع

      

      

      

      

      

                 

                 

    تذکر مهم :

  خواهشمند است قبل از تکمیل این فرم آنرا به دقت مطالعه فرمایید.    - 1  

  دو نسخه تکمیل نمائید.    لطفاپرسشنامه را به طور کامل و خوانا در- 2 

   .تصویر پرسشنامه پذیرفته نمی شود-3    
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 محل الصاق عکس

 �یات ا��ا�ی �ذب
گاه ع�وم �ش�ی و  ��ی �ما�ی ا�ت �دماتدا�ش   ان ��نان�ھدا

  بسمه تعالی

  )پرسشنامه (   1 فرم شماره 

  �خدمات قانونی � راتبه (بورس) �مخصوص داوطلبان استخدام

  در هیات علمی دانشگاه ها ومؤسسات آموزش عالی،پژوهشی،وفناوري کشور

  سوابق اشتغال متقاضی: -4 

  تاریخ پایان  تاریخ شروع  شهرستان  نوع استخدام  نوع مسئولیت  واحد سازمانی  نام محل کار

  

  تلفن  نشانی

                  

                  

                  

علمي شناخت جامعي از شما داشتھ باشندد را در جدول زیر مرقوم بفرمایید.(معرفان در صورت مشخصات سھ نفر از افرادي كھ بھ لحاظ :معرفان علمی-۵

  امكان شاغل در بخشھاي دولتي و ترجیحاٌ دانشگاھي یا حوزوي بوده از بستگان مسببي و نسبي نباشد.)

  تلفن همراه یا ثابت  سکونت نشانی محل کار یا  شغل معرف  مدت آشنایی  نوع رابطه ونحوه آشنایی  نام ونام خانوادگی  ردیف

              

              

              

(معرفان در  مشخصات پنج نفر ازافرادي كھ بھ لحاظ اخالقي ومذھبي شناخت جامعي از شماداشتھ باشند را در جدول زیر مرقوم فرمایید.:معرفان عمومی-۶

  بستگان مسببي و نسبي نباشد.)صورت امكان شاغل در بخشھاي دولتي و ترجیحاٌ دانشگاھي یا حوزوي بوده از 

  تلفن همراه یا ثابت  نشانی محل کار یا سکونت  شغل معرف  مدت آشنایی  نوع رابطه ونحوه آشنایی  نام ونام خانوادگی  ردیف

              

              
              

              

              

  نشانی متقاضی: -7

  تلفن همراه یا ثابت  کد پستی  : نشانی کامل پستی

      محل سکونت فعلی:

      محل کار:

      پست الکترونیکی:

٨  

  ندهومدارك الزم براي تشکیل پر -8

 (آخرین مدرك تحصیلی دو نسخه) تصویر  

 ارزشیابی دائم یا موقت مدارك تحصیلی اخذ شده از کشورهاي خارجی که  

  ارزشیابی شده است.توسط وزارت علوم ،تحقیقات وفناوري  

 (خالصه) شناسنامه علمی  

 تصویر کارت ملی (هر دو طرف)در یک نسخه  

 یک نسخه تصویر از تمامی صفحات شناسنامه  

 یک نسخه برگ پایان خدمت یا معافیت دائم یا موقت نظام وظیفه  

  3.چهار قطعه عکس جدیدx4  

 تی و علمی. شرح حال مختصري از دوران زندگی خود با تکیه بر جنبه هاي عقید  

اینجانب با صحت ودقت به سواالت این پرسشنامه           

پاسخ گفته و نسبت به آن خود را مسئول و متعهد می دانم 

ضمناٌ تمامی مدارك خواسته راهمراه با این پرسشنامه 

چنانچه به دلیل نقص مدارك، پرونده  .ارسال می نمایم

مسئولیت آن بر عهده خود می  ،اینجانب بال اقدام بماند

باشد وهیات اجرایی جذب اعضاي هیات علمی دانشگاه در 

  این باره هیچگونه مسئولیتی ندارد.

   تذکر :نوشتن تاریخ تقاضا ضروریست لطفاٌفراموش نفرمایید.

  

                                                           ءامضا                                   تاریخ تقاضا :         


