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 بسمه تعالي                                                                                           

 وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري                                                           

 دبيرخانه هيات مركزي گزينش                                                             

 استاد و دانشجو                                                                       

 

 

 تدريسفرم مشخصات متقاضيان     

 كاربردي -دانشگاه جامع علمي در     
 

 عه فرمائيد.خواهشمند است قبل از تكميل اين فرم ، راهنماي مربوطه را دقيقاً مطال تذكر مهم :

 

 مشخصات متقاضي -1

 

              نام :

 

              نام خانوادگي :

 

              نام مستعار :

 

  محل تولد:نام پدر:                             :مليشماره    :شماره شناسنامه

   مذهب:                      تابعيت :                                     تاريخ تولد:     /    /                                  محل صدور:

 تلفن منزل)ذكر پيش شماره تلفن در تمامي موارد الزاميست(:                              متأهل     وضعيت تأهل : مجرد 

 شماره نمابر:   تلفن محل كار:شماره   تلفن همراه :شماره 

 كه در مواقع اضطراري بتوان با شما تماس گرفت: تلفن ديگريشماره 

 سكونت:نشاني دقيق محل 

 نشاني دقيق محل كار:

   تاريخ پايان خدمت :          مشغول خدمت        دائم      معافيت : تحصيلي     وضعيت نظام وظيفه: خدمت كرده 

 مشخصات همسر :

 ل تولد:مح   مذهب:   تابعيت :   نام و نام خانوادگي :

 شغل:   مدرك تحصيلي:

 :تلفنشماره         نشاني و تلفن محل كار همسر:

 

 سوابق تحصيالت دانشگاهي : -2

 تاريخ پايان تاريخ شروع دانشگاه محل تحصيل شهرمحل تحصيل كشورمحل تحصيل رشته مقطع تحصيلي

       كارشناسي ارشد

       دكتري

       تخصصي ديگرهايدوره

  

 

 

محل الصاق 

 عكس

 1كاربرگ شماره 

1 
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 سوابق اشتغال متقاضي: -3 

 
 تلفن نشاني تاريخ پايان تاريخ شروع شهرستان نوع مسئوليت واحدسازماني نام محل كار

        

        

        

 

 ر جدول ذيل مرقوم فرماييد. دمشخصات پنج نفر از افرادي كه شناخت جامعي از شما داشته باشند را معرفان متقاضي:  -4

 )معرفان در صورت امكان در بخش هاي دولتي شاغل بوده و از بستگان نسبي و سببي نباشند(

 

 نام و نام خانوادگي رديف
نوع رابطه و 

 نحوه آشنايي

مدت 

 آشنايي
 تلفن و تلفن همراه نشاني محل كار يا سكونت شغل معرف

1       

2       

3       

4       

5       

 

 رمائيد:فقه تدريس يا پژوهش داريد، در جدول ذيل مرقوم چنانچه در دانشگاه ها يا موسسات آموزش عالي و پژوهشي ساب پژوهشي:سابقه آموزشي و  -5
 

نام دانشگاه يا موسسه 

 آموزشي و پژوهشي

عنوان درسهايي كه تدريس 

 نموده يا مي نمائيد
 تلفن آدرس موسسه تاريخ پايان تاريخ شروع

      

      

      

 

 د(در دو نسخه بصورت اصل تهيه گرد 3چك ليست مدارك الزم براي تشكيل پرونده گزينش عمومي )مطابق با دستورالعمل شماره  -6

  تمام رخ با زمينه روشن( بر روي محل مشخص شده بر روي هر كاربرگ  –)رنگي  3*4الصاق يك قطعه عكس 

  هاي فرهنگي ، اجتماعي ، عقيدتي و سياسيشرح مختصري از دوران زندگي خود با تكيه بر فعاليت 

  به بعد( 1337تصوير كارت پايان خدمت وظيفه عمومي و يا كارت معافيت )براي متولدين سال 

 )ارائه سوابق اشتغال و تصوير حكم استخدامي ) براي مستخدمين دستگاه هاي دولتي 

  تصوير تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي 

 ك تحصيلي تصوير تمامي مدار 

 

هد مي دانم. ا مسئول و متعرآن خود صحت اينجانب                              با صداقت و دقت به سئواالت اين پرسشنامه پاسخ گفته ام و نسبت به  

 ضمناً تمامي مدارك خواسته شده را همراه با اين پرسشنامه تحويل نموده ام.
 : تاريخ تكميل      

 امضاء      
 

 

 

 

 

 


