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  پژوهشيمتقاضي تبديل وضعيت  علميشناسنامه 
  

  
  

  مشخصات عمومي - الف

  :مرتبه علمي بدو استخدام  :تاريخ استخدام پيماني  :مربوطهآموزشي عنوان گروه   :نام خانوادگي

  :تاريخ آخرين ارتقا مرتبه  �:آزمايشيمتقاضي تبديل وضعيت از پيماني به رسمي  :نام

  �:قطعيرسميآزمايشي بهرسميازوضعيت بديلتمتقاضي  :ليمرتبه علمي فع  :تاريخ تولد
  :تاريخ آخرين ترفيع

  �:متفاضي تبديل وضعيت از كارشناس به هيأت علمي  :پايه فعلي  :كد ملي
  

  سوابق تحصيلي -ب

 حوزه 4سطح /   (Ph.D)دكتراي تخصصي  (M.D)دكتراي حرفه اي   حوزه 3سطح   / (M.S)كارشناسي ارشد  حوزه 2سطح  / (B.S)كارشناسي   

          رشته تحصيلي و گرايش

          اخذ مدركمحل  مؤسسه

          شهر و كشور محل اخذ مدرك

          تاريخ اخذ مدرك
  

  عنوان پايان نامه يا رساله
  

        

  هيأت اجرايي جذب مؤسسه دبير        مؤسسه ييس كارگروه بررسي توانايي علمير      عضو هيات علمي

  :نام و نام خانوادگي                        :نام و نام خانوادگي                               :و نام خانوادگي نام                

 :امضاء                                         :امضاء                         :امضاء                          

  :تذكرات مهم
 .نمي باشد اجرايي جذب هيات /كارگروه توانايي علميو طرح و بررسي در  هيأت اجرايي جذبقابل ثبت در دبيرخانه  ،تار شناسنامه الگو تهيه و ارائه گرددي كه با ساختاري غير از ساخفرمها و كاربرگهاي .1

 .نمي باشد هيأت اجرايي جذبرخانه فاقد اعتبار بوده و قابل ثبت در دبي..............) داراي خط خوردگي، الك گرفتگي و(فرمهاي تكميل شده دست نويس و يا مخدوش  .2

  .قابل بررسي نمي باشد" تاييد مراجع ذيربط " و  " هيأت اجرايي جذبمهر دبيرخانه  "، "  فاقد شماره و تاريخ ثبت"  فرمهاي  .3

 .ده امضا كنندگان ذيل برگه ها مي باشدهيل، تطبيق و تأييد مندرجات كليه فرمها حسب مورد بر عممسئوليت تك .4

  .ميل و تأييد كاربرگهاي شناسنامه علمي صرفاً بر عهده مرجع تأييد كننده ذيل كاربرگ مربوطه مي باشدمسئوليت تك .5

 شده توسط مؤسسه كفايت نمايد اين موضوع در مواردي كه ارائه تصوير مستندات برابر اصل . مشخص گرديده است الزامي مي باشد **كه با عالمت ...) آثار و تأليفات، تأييديه ها و(ارائه اصل مستندات مربوط به كليه فرمها  .6

  .گرديده است مشخص* با عالمت         

  :تاريخ ثبت                                                         :ثبت مجدد/ هيأت اجرايي جذبشماره ثبت در دبيرخانه                                                                                     :نام مؤسسه

  

 الففرم 
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  خانم                                                از                                       به / آقاي  تبديل وضعيتدرخصوص » 1«موضوع ماده  كميسيون تخصصيصورتجلسه  - 1 - ب
  

  

  
 

ــع در جلســه مــورخ     كميســيون تخصصــي  ........... تقاضــاي ذينف

امتيــاز از مـاده   ........... مطرح و با عنايت به اخذ »  1«موضوع ماده 

 تبـديل وضـعيت   برايرا » 1«از الزم از ماده ــداقل امتيـياد شده، ح

  :دارا

o    و بنـابراين در صـورت احـراز سـاير شـرايط      مي باشـد

 تبـديل وضـعيت  آئين نامه » 4«و » 3«، »2«مربوط به مواد 

پرونـده  ، ذيـربط  كارگروه بررسي توانايي علمـي از سوي 

اجرايـي  واجد شرايط الزم جهـت طـرح در هيـات     نامبرده

 . تشخيص داده شدمؤسسه   جذب

o واجـد شـرايط الزم    پرونده نامبرده  و بنابراين نمي باشد

تشخيص داده  مؤسسه اجرايي جذب جهت طرح در هيات

  .شدن

  

  
  

  امضاء  مرتبه علمي  سمت  نام و نام خانوادگي  رديف

          

  :توضيحات الزم در صورت عدم موافقت

  

  

                                                                              عيت تبديل وضآئين نامه   »1«سيون تخصصي موضوع ماده دبير كمي                                                                                                      

  

   :امضاء                                                                                                                             :نام و نام خانوادگي                                                            

  :تاريخ ثبت                       :                                  ثبت مجدد/ هيأت اجرايي جذبشماره ثبت در دبيرخانه                                                                                     :نام مؤسسه بفرم 
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  خانم                                                از                                       به / آقاي  تبديل وضعيتدرخصوص  كارگروه بررسي توانايي علميصورتجلسه  - 2 - ب
  

  

  
 

كــارگروه بررســي   ...........تقاضــاي ذينفــع در جلســه مــورخ 

 ،»2« امتياز از مـاده  ......اخذ به  با عنايتمطرح و  تواناي علمي

از  امتياز .........و  »4«از ماده  امتياز ......، »3« مادهامتياز از  ....

حـداقل امتيـاز الزم از مـواد مـذكور را     ياد شده،  موادمجموع 

   :دارا تبديل وضعيت براي

o   ــورت ــابراين در ص ــد و بن ــي باش ــرايط احــراز م ش

از  تبـديل وضـعيت  آئـين نامـه   » 1«مربوط بـه مـاده   

ــاده     ــوع م ــي موض ــيون تخصص ــوي كميس ، »1«س

پرونده نـامبرده واجـد شـرايط الزم جهـت طـرح در      

تشـخيص داده  ذيـربط   مؤسسه هيأت اجرايي جذب

  .شد

o  پرونده نـامبرده واجـد شـرايط    نمي باشد و بنابراين

 هب مؤسســهيــأت اجرايــي جــذالزم جهــت طــرح در 

  .شدنتشخيص داده ذيربط 

  

  رشته تخصصي  مرتبه علمي  سمت  نام و نام خانوادگي  رديف
  نوع عضويت

  امضاء
  حقيقي  حقوقي

                

  :توضيحات الزم در صورت عدم موافقت

  
  

  رييس كارگروه بررسي توانايي علمي                                                                                                                                   

  

   :امضاء                                                                                                                     :نام و نام خانوادگي                                                                      

  :تاريخ ثبت:                                                         ثبت مجدد/ هيأت اجرايي جذبشماره ثبت در دبيرخانه                                                                                     :نام مؤسسه ب فرم 
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  به                           خانم                                                از   / آقاي  درخصوص تبديل وضعيت                                 مؤسسه هيأت اجرايي جذبصورتجلسه  -3 -ب                       
  

  

 

كسـب  و  كـارگروه بررسـي توانـايي علمـي    تأييد با عنايت به 

تبـديل وضـعيت    آئين نامه» 1«حداقل امتيازهاي الزم از ماده 

صورتجلسـه  (» 1«موضوع مـاده   كميسيون تخصصيتوسط 

هيـأت  اجرايـي     ................در جلسـه مـورخ    پرونده ،)پيوست

امتيـاز از  .. .......به اخذ  وجهتبا و  مطرح ذيربط مؤسسه جذب

» 4«از مـاده   امتياز ............، »3« مادهامتياز از . .......، »2« ادهم

 ......................بـا  يـاد شـده،    مـواد از مجموع  امتياز .............و 

حداقل امتياز الزم از رأي مخالف ...................... موافق  و رأي 

   :دارا تبديل وضعيتمواد مذكور را براي 

o پرونده نـامبرده واجـد شـرايط    بنابراين  مي باشد و

 جهـــت ارســـال بـــه هيـــأت  مركـــزي جـــذب  الزم 

  .تشخيص داده شد

o  پرونده نامبرده واجـد شـرايط   نمي باشد و بنابراين

تشـخيص   جهت ارسال به هيأت مركزي جـذب الزم 

  .شدنداده 
  

  رشته تخصصي  مرتبه علمي  سمت  نام و نام خانوادگي  رديف
  نوع عضويت

  امضاء
  حقيقي  حقوقي

                

  :توضيحات الزم در صورت عدم موافقت
  

  دبير هيأت اجرايي جذب

  :امضاء   :                                                                            نام و نام خانوادگي
  رييس هيأت اجرايي جذب

  :امضاء                                         :                              نام و نام خانوادگي 
  

  

  :تاريخ ثبت:                                                         ثبت مجدد/ هيأت اجرايي جذبشماره ثبت در دبيرخانه                                                                                     :نام مؤسسه بفرم 

  


