« بسوِ تعبلي»

فرم شماره 1

ّيأت اجزايي جذة
عضَيت ٍ تبذيل ٍضعيت ّيأت علوي

محل الصاق
سالمعليكن

عكس

بب احتزام ،ثِ پيَست يل فقشُ پشًٍذُ ثشسسي صالحيت عوَهي آقبي /خبًن
هتقبضي عضَيت  :پيوبًي  ساتجِ  طشح سشثبصي
هتقبضي تجذيل ٍضعيت  :پيوبًي ثِ سسوي آصهبيطي  سسوي آصهبيطي ثِ سسوي قطعي  مبسضٌبس ثِ سسوي آصهبيطي ّيأت علوي
مِ ضبهل هذاسك ريل هيثبضذ جْت ثشسسي ٍ اعالم ًظش ًْبيي اسسبل هيگشدد .خَاّطوٌذ است دستَس فشهبئيذ اقذاهبت الصم اًجبم ٍ ًتيجِ سا ثِ ايي ّيأت اعالم داسًذ.
 -1هشخصبت هتقبضي:
ًبم .......................................................... :
ًبم خبًَادگي ........................................................................... :
ًبم پذس  ....................................... :ضوبسُ ضٌبسٌبهِ  ........................................ :هحل تَلذ  ............................ :هحل صذٍس  ............................. :تبسيخ تَلذ .......................... :
هزّت  ............... ......................... :تبثعيت ٍ .......................................... :ضعيت تأّل هجشد  هتأّل  ضوبسُ مذ هلي ............................................................. :
تلفي ّوشاُ  ............................................................ :تلفي هحل كاس  ..................................................................... :تلفي هٌضل .................................................................... :
تلفي ديگشي مِ دس هَاقع ضشٍسي ثتَاى ثب ضوب توبس گشفت ..................................................................................................................... ................................................. .
ًطبًي مبهل هحل سنًَت ......................................................................................................... .................................................................................................................... :
هطغَل خذهت 

هعبفيت دائن 

ٍضعيت ًظبم ٍظيفِ :خذهت مشدُ  هعبفيت تحصيلي 
هشخصبت ّوسز:
ًبم ٍ ًبم خبًَادگي  ........................................................................... :تبثعيت  .................................... :هزّت  .................................... :هحل تَلذ .................................... :
هذسك تحصيلي  ............................................................. :ضغل ............................................................... :
ًطبًي ٍ تلفي هحل مبس ّوسش ............................................ ............................................................................................................................. ............................................... :
تبسيخ پبيبى خذهت .............. ........................................

 -2سَابق تحصيالت داًشگبّي :خَاّشوٌذ است عٌَاى دقيق ٍاحذّبي داًشگبّي را قيذ فزهبئيذ.
هقطع تحصيلي

رشتـِ

هعذل

داًشگبُ هحل تحصيل

كشَرهحلتحصيل

تبريخشزٍع

تبريخ پبيبى

كبرشٌبسي ارشذ
دكتزي
دٍرُّبيتخصصيديگز

-3سَابق آهَسشي( :چٌبًچِ دس داًطگبُّب يب هؤسسبت آهَصش عبلي ٍ پژٍّطي سبثقِ تذسيس داسيذ دس جذٍل ريل هشقَم فشهبئيذ).
ًبمداًشگبُ-
رديف

يبهؤسسِ
آهَسشي ٍپژٍّشي

تبريـخ

عٌَاىدرسّبييكِ
تذريسًوَدُيبهيًوبئيذ.

شزٍع

1
2
3

1

پبيبى

ًشبًي هؤسسِ

تلفــي

 -4سَابق پژٍّشي( :چٌبًچِ دس داًطگبُّب يب هؤسسبت آهَصش عبلي ٍ پژٍّطي سبثقِ پژٍّص داسيذ دس جذٍل ريل هشقَم فشهبئيذ).
رديف

ًبمداًشگبُيبهؤسسِ

عٌَاىپژٍّشّبييكِ

آهَسشي ٍپژٍّشي

ًوَدُيبهيًوبئيذ.

تبريـخ
شزٍع

ًشبًي پژٍّشگبُ

پبيبى

تلفــي

1
2
3
4
5

 -5سَابق اشتغبل هتقبضي:
رديف

ًبم هحلكبر

ٍاحذ سبسهبًي

ًَعهسئَليت

شْزستبى

تبريخ
شزٍع

پبيبى

ًشـبًـي

تلفــي

1

2

3

 -6هعزفبى علوي :هطخصبت سِ ًفش اص افشادي مِ ثِ لحبظ علوي ضٌبخت جبهعي اص ضوب داضتِ ثبضٌذ سا دس جذٍل ريل هشقَم فشهبئيذ ( .هعشفبى دس صَست اهنبى ضبغل دس
ثخصّبي دٍلتي ٍ تشجيحبً داًطگبّي يب حَصٍي ثَدُ اص ثستگبى سججي ٍ ًسجي ًجبضذ).
رديف

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

ًَع رابطِ ٍ ًحَُ آشيايي

هذتآشٌبيي

1

2

3

2

شغل هعزف

ًشبًي هحل كبر يب سكًَت

تلفــي

 -7هعزفبى عوَهي :هطخصبت پٌح ًفش اص افشادي مِ ثِ لحبظ اخالقي ٍ هزّجي ضٌبخت جبهعي اص ضوب داضتِ ثبضٌذ سا دس جذٍل ريل هشقَم فشهبئيذ ( .هعشفبى دس صَست
اهنبى ضبغل دس ثخصّبي دٍلتي ٍ تشجيحبً داًطگبّي يب حَصٍي ثَدُ اص ثستگبى سججي ٍ ًسجي ًجبضذ).
رديف

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

ًَع رابطِ ٍ ًحَُ آشٌبيي

هذتآشٌبيي

شغل هعزف

ًشبًي هحل كبر يب سكًَت

تلفــي

1
2
3
4
5

ً -8شبًي هتقبضي:
كذپستي

ًشبًي كبهل پستي
هحل سكًَت فعلي:
هحل سكًَت قبلي:
هحل كبر:
پست الكتزًٍيكي:

3

تلفي ثببت ٍ ّوزاُ

ايٌجبًت

ثب صحت ٍ دقت ثِ سؤاالت ايي پشسطٌبهِ پبسخ گفتِ ٍ ًسجت ثِ آى خَد سا هسئَل ٍ هتعْذ

هيداًن .ضوٌبً توبهي هذاسك خَاستِ ضذُ پيَست سا ّوشاُ ثب ايي پشسطٌبهِ اسسبل هي ًوبين .چٌبًچِ ثِ دليل ًقص هذاسك پشًٍذُ ايٌجبًت ثالاقذام ثوبًذ،
هسئَليت آى ثش عْذُ ايٌجبًت هيثبضذ ٍ ّيأت اجشايي جزة اعضبي ّيأت علوي داًطگبُ دس ايي ثبسُ ّيچگًَِ هسئَليتي ًذاسد.
تذكز هْن:
 .1خَاّطوٌذ است قجل اص تنويل ايي فشم آى سا ثِ دقت هطبلعِ فشهبئيذ.
 .2لطفبً پشسطٌبهِ سا ثِ طَس مبهل ،خَاًب ٍ دس سِ ًسخِ تنويل ًوبئيذ.
 .3تصَيش پشسطٌبهِ تنويل ضذُ پزيشفتِ ًويضَد.
ًَ .4ضتي تبسيخ تقبضب ضشٍسيست ،لطفبً فشاهَش ًفشهبئيذ.
اهضبء ٍ تبريخ تقبضب:

 - 9هذارك السم بزاي تشكيل پزًٍذُ:
 .1تصَيش آخشيي هذسك تحصيلي (دٍ ًسخِ مبسضٌبسي اسضذ ٍ دمتشي)
 .2اسصضيبثي دائن يب هَقت هذاسك تحصيلي اخز ضذُ اص مطَسّبي خبسجي مِ تَسط ٍصاست علَم ،تحقيقبت ٍ فٌبٍسي يب ٍصاست ثْذاضت ،دسهبى ٍ آهَصش پضضني اسصضيبثي ضذُ ثبضذ.
 .3ضٌبسٌبهِ علوي (خالصِ)
 .4تصَيش مبست هلي (ّش دٍ طشف) دس يل ًسخِ
 .5يل ًسخِ تصَيش اص توبهي صفحبت ضٌبسٌبهِ
 .6يل ًسخِ تصَيش ثشه پبيبى خذهت يب هعبفيت دائن يب هَقت يب دٍسُ ًظبم ٍظيفِ
 .7چْبس قطعِ عنس جذيذ 3×4
 .8ضشح حبل هختصشي اص دٍساى صًذگي خَد ثب تنيِ ثش جٌجِّبي عقيذتي ٍ علوي
 .9حنن مبسگضيٌي (دس صَست اضتغبل دس سبيش داًطگبُّبي دٍلتي يب تقبضبي تجذيل ٍضعيت استخذاهي)
 .10هذاسك ايثبسگشي (جبًجبصاى ،سصهٌذگبى ،ثسيجيبى آصادگبى)

4

