«باسمه تعالي»

محل
الصاق
عكس

هيا ت اجرايي جذب دااگشنه وليعصز(عج)رفسنجان
فرم مشخصات متقاضيان عضويت رد ه أيت علمي
تذكز هْن :
پشسطٌبهِ سا ثِ طَس مبهل ٍ خَاًب دس دٍ ًسخِ (ثصَست دستًَيس) تنويل ًوبييذ.

هتقبضي عضَيت  :حقبلتذسيس  طشح سشثبصي  قشاسدادي  پيوبًي

 ساتجِ

اداهِ تحصيل

 -1.هطخصبت هتقبضي:
ًام ................................................................. :
ًام خاًَادگي ................................................. :
ًام پدر .......................... :

.شوارُ شٌاسٌاهِ  ........................... :هحل تَلد ...................... :

.هذّب  ............................... :تابعيت ............................ :
تلفي ّوزاُ ........................................... :

هحل صدٍر ...................... :

ٍضعيت تاّل :هجزد هتاّل

.تلفي هحل كار ............................................................ ::

تاريخ تَلد ........../...../....

شوارُ هلي ................................................. :
.تلفي هٌزل ................................................... ::

تلفي ديگزي كِ در هَقغ اضطزاري بتَاى با شوا تواس گزفت ......................................................:
آدرس كاهل هحل سكًَت

.......................................................................................................................................................................................................:

ٍضعيت ًظام ٍظيفِ :خدهت كزدُ تاريخ پاياى خدهت  ......................... :هعافيت ًَ ع هعافيت  ...................... :هشغَل بِ خدهت 
هطخصبت ّوسش:
ًام ًام خاًَادگي  .................................... :تابعيت  ............... :هذّب  ...................... :هحل تَلد  .................:هدرك تحصيلي .................:شغل ...............:
ًشاًي ٍ تلفي هحل كار ّوسز .................................................................................................................................................................................................. :

 -2سَاثق تحصيالت داًطگبّي :
سديف

هقطع تحصيلي

1

مبسضٌبسي

2

مبسضٌبسي اسضذ

3

دٍسُّبي تخصصي

خَاّطوٌذ است عٌَاى دقيق ٍاحذّبي داًطگبّي سا قيذ فشهبييذ.

سضتِ

هعذل

مطَس هحل

ضْش هحل

تحصيل

تحصيل

داًطگبُ هحل تحصيل

تبسيخ
ضشٍع

تبسيخ پبيبى

ديگش

 -3سَاثق آهَصضي ٍ پژٍّطي:
ًبم داًطگبُ يب
هؤسسِ آهَصضي ٍ
پژٍّطي

چٌبىچِ دسداًطگبُّب يب هؤسسبت آهَصش عبلي ٍ پژٍّي سبثقِ تذسيس يب پژٍّص داسيذ دس جذٍل ريل هشقَم فشهبييذ.

عٌَاى دسسّبيي مِ
تذسيس ًوَدُ يب هيًوبييذ

 -4سَاثق اضتغبل هتقبضي:

تبسيخ ضشٍع

تبسيخ پبيبى

آدسس هؤسسِ

تلفي

ًبم هحل مبس

ٍاحذ سبصهبًي

ًَع هسئَليت

ضْشستبى

تبسيخ ضشٍع

تبسيخ پبيبى

تلفي

ًطبًي

-5هعشفبى علوي:
هطخصبت سِ ًفش اص افشادي مِ ثِ لحبظ علوي ضٌبخت جبهعي اص ضوب داضتِ ثبضٌذ سا دس جذٍل ريل هشقَم فشهبييذ.
( هعشفبى دس صَست اهنبى ضبغل دس ثخصّبي دٍلتي ٍ تشجيحبً داًطگبّي يب حَصٍي ثَدُ اص ثستگبى سججي ٍ ًسجي ًجبضذ).
سديف

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

ًَع ساثطِ ٍ ًحَُي آضٌبيي

هذت آضٌبيي

ضغل هعشف

ًطبًي هحل مبس يب سنًَت

تلفي ثبثت ٍ ّوشاُ

1
2
3
 -6هعشفبى عوَهي:
هطخصبت پٌج ًفش اص افشادي مِ ضٌبخت جبهعي اص ضوب داضتِ ثبضٌذ سا دس جذٍل ريل هشقَم فشهبييذ( .هعشفبى دس صَست
اهنبى دس ثخصّبي دٍلتي ضبغل ثَدُ ٍ تشجيجبً داًطگبّي هيثبضٌذ؛ اص ثستگبى ًسجي ٍ سججي ًجبضذ).
سديف

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

ًَع ساثطِ ٍ ًحَُ آضٌبئي

هذت آضٌبيي

ضغل هعشف

ًطبًي هحل مبس يب سنًَت

تلفي ثبثت ٍ
ّوشاُ

1
2
3
4
5
ً -7طبًي هتقبضي:
ًطبًي مبهل پستي

مذپستي

تلفي ثبثتٍ ّوشاُ

هحل سنًَت فعلي:
هحل مبس:
پست النتشًٍيل:
 -8تعْد ًاهِ

ايٌجبًت :

ثب صحت ٍ دقت ثِ سؤاالت ايي پشسطٌبهِ پبسخ گفتِ ٍ ًسجت ثِ آى

خَدسا هسؤٍل ٍ هتعْذ هيداًن .ضوٌبً توبهي هذاسك خَاستِ ضذُ سا ّوشاُ ثب ايي پشسطٌبهِ اسسبل هيًوبين.
چٌبًچِ ثِ دليل ًقص هذاسك پشًٍذُ اييجبًت ثال اقذام ثوبًذ ،هسٍَليت آى ثش عْذُ هي هيثبضذ ٍ ّيأت
اجشايي جزة اعضبي ّيأت علوي داًطگبُ ٍلي عصش(عج) دس ايي ثبسُ ّيچگًَِ هسؤٍليتي ًذاسد.
تزمشًَ :ضتي تبسيخ تقبضب ضشٍسيست .لطفبً فشاهَش ًفشهبييذ.
تلفي0391-3202171 :

اهضا ء ٍ تاريخ تقاضا :

