
»باسمه تعالي  
  فرم انتقال و تغيير رشته-2فرم شماره 

)دستورالعمل اجرايي آنموضوع بخشنامه ايجاد تسهيالت براي فرزندان اعضاي هيات علمي رسمي و رسمي آزمايشي و (  

 
 مشخصات عضو هيات علمي مشخصات داوطلب

 :نام و نام خانوادگي داوطلب  -1
 ):پدر يا مادر عضو هيات علمي(فرزند  -2
 :شماره شناسنامه  -3
 :شماره داوطلبي  -4
 13:               داوطلب آزمون سال  -5
 :محل قبولي  -6
 

 نام دانشگاه قبولي كدرشته قبولي نام رشته قبولي
   

  

 :نام و نام خانوادگي  -1
 :عضو هيئت علمي دانشگاه  -2
 :وضعيت اشتغال  -3

آموزشي   فوت شده  بازنشسته شاغل پژوهشي
 :    مرتبه دانشگاهي  -4

مربي  نشيار  دا استاديار رمربي آموزشيا  استاد   
رسمي آزمايشي:  نوع استخدام-5          رسمي قطعي 

:پايه :                  سال استخدام -6          
: شماره تلفن دانشگاه -7          
:     پست الكترونيكي  آدرس -8          

:رشته هاي مورد تقاضا   
 وضعيت حدنصاب نام دانشگاه كدرشته نام رشته رديف وضعيت حدنصاب نام دانشگاه كدرشته نام رشته رديف

1     11     

2     12     
3     13     
4     14     
5     15     
6     16     
7     17     
8     18     
9     19     
10     20     

  با اطالع كامل از بخشنامه ايجاد تسهيالت براي فرزندان اعضاي هيات علمي و دستورالعمل اجرايي آن ،                            اينجانب
جش آموزش كشور لويت نوشته ام و متعهد مي شوم كه در اولويت تعيين شده از سوي سازمان سن هاي مورد درخواست رابا عالقه و اومحل

 . ثبت نام كرده و ادامه تحصيل دهم
 :آدرس دقيق منزل 
 :شماره تلفن منزل 

 :تاريخ :                                                                                   امضاء داوطلب 
 

 :اين قسمت توسط سازمان تكميل مي شود
 ): درصد90(      نمره انتقال     ):      درصد5/92(   نمره تغييررشته      :         لي  كد محل قبو   :      نمره قبولي 

                     



 
 

 بسمه تعالي
 گواهي

 0000000000000تاريخ
 000000000000شماره
 ....................پيوست

 
 از مفاد بخشنامه فرم معرفي اعضاي هيات علمي براي استفاده فرزندان انها -1فرم شماره 

    ايجاد تسهيالت براي فرزندان اعضاي هيات علمي رسمي و رسمي آزمايشي و دستورالعمل اجرايي آن
 

 
 معاون محترم اجرايي سازمان سنجش آموزش كشور        
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 .در ضمن آخرين حكم ايشان به ضميمه است
 

 معاون آموزشي دانشگاه                                                            
 مهر و امضاء                                                              

     
 .گردد و كپي آخرين حكم استخدامي به سازمان سنجش ارسال 2 فرم شماره اين فرم پس از تكميل و امضاء به همراه •

 
 
 
 

 


