
 

  
  

 

 بًرسیٍ اعضای َیات علمیدرخًاست استخذام/ تعُذات/فزم         
 

 درخًاستوًع 

  جصة ٍ استرسام ّیئت ػلوی  اًجبم تؼْسات لبًًَی ثػَضت ّیئت ػلوی  تؼْسات ذبظ    سطثبظ ّیبت ػلوی 

 تجسیل ٍضؼیت اظ زضهبًی ثِ آهَظضی  ثَضسیِ زاذل یب ذبضج  اًتمبلی اظ زاًطگبُ زیگط 
 

 

 فزد متقاضی شىاسىامٍ ای اطالعات

                                ظى       هطز   جٌسیت:                                                                    :ذبًَازگیًبم  ًبم:

          هحل غسٍض ضٌبسٌبهِ :                                 وس هلی :                              ًبم پسض : ضوبضُ ضٌبسٌبهِ :

 هصّت : هتبّل هجطز   ٍضؼیت تبّل :     13   تبضید تَلس :            /      /      هحل تَلس :

 هؼبفیت )زائن، پعضىی، وفبلت ٍ...(              وبضت پبیبى ذسهت        ًساضز  ٍضؼیت ًظبم ٍظیفِ:  تلفي ثبثت 

 آزضس هحل سىًَت : ّوطاُ :تلفي 
 

 ی متقاضیشغلی، تحصیلی ي تًاومىذیُااطالعات 

 فلَضیپ      ترػع ثبلیٌی      زوتطای ترػػی    وبضضٌبسی اضضس   آذطیي همطغ تحػیلی: 

 13   /      /            :تبضید فطاغت اظ تحػیل :ضضتِ

 :هسضن زض ضضتِ ّبی زیگط :زاًطگبُ آذطیي هحل تحػیل

 سبیط:.............................    فطاًسِ      آلوبًی                    ػطثی          اًگلیسی  تسلط ثِ ظثبى ّبی ذبضجی زض ًگبضش ٍ تىلن:  
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 تبضید پبیبى تبضید ضطٍع تطم(0تسضیسهست  ػٌَاى زضس/زضٍس زاًطگبُ/هَسسِ
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تؼساز ططح ّبی 

 پژٍّطی

تؼساز ٍ ًوبیِ همبالت 

 اًگلیسی

تؼسا ٍ ًوبیِ 

 همبالت فبضسی

تبلیف ٍ 

 تطجوِ وتبة

همبالت زض ّوبیص 

 ّبی هلی ٍ ثیي الوللی

ّسایت پبیبى ًبهِ ّبی 

 تحػیالت تىویلی
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 پبیبى یدتبض تبضید ضطٍع هست تػسی سوت / پستػٌَاى  زاًطگبُ/هَسسِ

     

     
 

 -2                                                            -1ػٌبٍیي زضٍسی وِ پس اظ جصة آهبزگی تسضیس آى ضا زاضیس؟ 

3-                                                                    4-                                                          5- 

ویژه متقبضیبن 

و  تعهدات خبص

 بورسیه

 زض غَضتی وِ فطز هتمبضی ّن اوٌَى زاًطجَ ّستٌس هَاضز شیل تىویل گطزز:

 زاًطگبُ : ضضتِ تحػیلی:

 13   /      /                تبضید تمطیجی فطاغت: 13   /      /               تبضید ضطٍع تحػیل:

  تؼساز ٍاحس گصضاًیسُ:



 

  
  

 

 درخًاست کىىذٌآمًسشی گزيٌ اطالعات 

 ًبم گطٍُ آهَظضی: : ًبم زاًطىسُ

 ًبم ضضتِ همطغ:   پیگیط تبسیس      زاضز     ًساضز :   زاضز؟ تحػیالت تىویلی/ گطٍُ ضضتِ ترػػی

 پژٍّطی      آهَظضی   :هتمبضی گطٍُ ثِ فطز اغلی ًیبظ ذیط       ثلی  زاضز؟ گطٍُ هطوع تحمیمبتی
. 

 
هتَسط سبثمِ وبضی  ثِ تفىیه هطتجِ ػلوی ی ّیئت ػلوی فؼلیتؼساز اػضب

 ثطحست سبل

 

هتَسط ٍاحسّبی اضائِ ضسُ 

تَسط اػضبی ّیئت ػلوی 

 *گطٍُ زض یه ًیوسبل
 استبز زاًطیبض استبزیبض هطثی

 ضسوی ٍ پیوبًی
 هطثی:               ٍاذس     

 ٍاحس         استبزیبض : 

 زاًطیبض:            ٍاحس

 تؼْسات استبز:               ٍاحس
     

)زضٍس حك التسضیس

 اذتػبغی گطٍُ(

      

. 

 هسَلیت اجطایی اػضبی ّیبت ػلوی گطٍُ زض زاًطگبُ: -1

 ثط ػْسُ زاضًس: َل یىسبلزض ط پبیبى ًبهِ ّبیی وِ اػضبی گطٍُ زض لبلت استبز هطبٍض یب ضاٌّوبٍاحس تؼساز هتَسط - 2  

 )غَضتجلسِ هػبحجِ ضویوِ ضَز( ذیط ثلی       آیب اظ فطز هتمبضی هػبحجِ ػلوی ثِ ػول آهسُ است؟- 3

 .تؼساز افطاز ثَضسیِ زاذل ٍ ذبضج ٍ تؼْسات ذبظ گطٍُ ثب شوط سبل تمطیجی فطاغت اظ تحػیل: 4

 ظیط است؟ وساهیه اظ هَاضز زضذَاستًیبظ اغلی گطٍُ زض ذػَظ ایي -5

           تسضیس ٍاحسّبی وًٌَی  العاهبت ّیبت ّبی هوتحٌِ ٍ اضظضیبثی(           ثب تحػیلی یب همطغ تحػیلی جسیس )هطبثك ضضتِ تبسیس 

  .تؼسازاػضبی ّیبت ػلوی وِ زض یىسبل آیٌسُ ثبظًطستِ هیطًَس شوط گطزز جبیگعیٌی ثب اسبتیسی وِ زض ذبتوِ ذسهت ذَز هی ثبضٌس( )    :  

         ............. )سبیط هَاضز )شوط زلیل 

تذکز: داوشکذٌ مًظف است پس اس حذاکثز یک َفتٍ اس سمان تصًیب درخًاست در شًرای آمًسشی داوشگاٌ ي اعالم آن *

 تًسط دبیز شًرابٍ داوشکذٌ ، کلیٍ مستىذات ایه فزم را بٍ مزکش امًر َیات علمی داوشگاٌ ارسال ومایذ
.. 

 

 رئیس دانشکده مدیر گروهتبیید  
مدیر امور آموزشی و دبیر شورای 

 آموزشی دانشگبه
 دانشگبه مدیر مرکس هیئت علمی

زض ضَضای گطٍُ  زضذَاست

 زض هَضخ             

هططح ٍهَضز تبییس لطاض 

 گطفتِ است

زض ضَضای آهَظش  گطٍُ زضذَاست

 زاًطىسُ زض هَضخ             

 ض گطفتِ استهَضز تبییس لطاهططح ٍ

ضَضای  زضذَاست فَق زض جلسِ

                    هَضخ       آهَظضی زاًطگبُ

 هططح ٍهَضز تبییس لطاض گطفتِ است

هَاضز فَق ثطضسی ٍ جْت غحت 

جصة هَضز  ّیئت اجطاییاضجبع ثِ 

  .تبئیس است

 


