فرم شماره 1

بسمه تعالي
هيات اجرايي جذب دانشگاه بجنورد

محل الصاق

(پرسشنامه)
متقاضي عضویت  :پیماني
متقاضي تبدیل وضعیت :

راتبه

پیماني به رسمي آزمایشي

عكس

طرح سربازي
رسمي آزمایشي به رسمي قطعي

کارشناس به رسمي آزمایشي هیات علمي
تذکر مهم :
 -1لطفا پرسشنامه را به طور کامل و خوانا در دو نسخه تكمیل نمائید.
 -2تصویر پرسشنامه تكمیل شده پذیرفته نمي شود.
 -1مشخصات متقاضي
نام ..............................:
نام خانوادگي................................. :
نام پدر ....................:شماره شناسنامه ................. :محل تولد .................... :محل صدور  ......................:تاريخ تولد......................:
مذهب.................... :تابعيت  ..................:وضعيت تاهل  :مجرد
تلفن همراه ...............................:

تلفن مح ل كار ..........................

متاهل

شماره كد ملي ..........................................

تلفن منزل ...................................

تلفن دیگري که در موقع اضطراري بتوان با شما تماس گرفت.................................................................:
عضویت در بنیاد نخبگان و دفاتر استعدادهاي درخشان

وضعیت ایثارگري:
وضعيت نظام وظيفه :خدمت کرده

معافیت تحصیلي

مشغول خدمت

معافیت دائم

تاریخ پایان خدمت ........................

مشخصات همسر:
نام و نام خانوادگي ................................. :تابعيت .... ............... :مذهب.................... :

محل تولد............................ :

مدرك تحصيلي .......................................... :شغل.................................. :
نشاني وتلفن محل كار همسر…………………………………………………………………………….:
 -2سوابق تحصيالت دانشگاهي:1
رديف

مقطع تحصيلي

1

كارشناسي

2

كارشناسي ارشد

3

دكتری

رشته
تحصيلي

معدل

 .1ذكر مشخصات تمامي مقاطع تحصيلي الزامي مي باشد.

دانشگاه محل

كشور محل

تاريخ

تحصيل

تحصيل

شروع

تاريخ پايان

 -3سوابق آموزشي :چنانچه در دانشگاه ها یاموسسات آموزش عالي و پژوهشي سابقه تدریس یا پژوهش دارید در جدول ذيل مرقوم
فرمایید.
رديف

نام دانشگاه يا

عنوان درس هايي كه

موسسه آموزشي

تدريس نموده يا مي

وپژوهشي

نمائيد

تاريخ

تاريخ

شروع

پايان

تلفن

آدرس موسسه

1
2
3
 -4سوابق پژوهشي :
نام دانشگاه يا
رديف موسسه آموزشي
وپژوهشي

عنوان پزوهشهايي
كه نموده يا مي
نمائيد

تاريخ

تاريخ

شروع

پايان

تلفن

نشاني پژوهشگاه

1
2
3
4
5
 -5سوابق اشتغال متقاضي :
رديف
1
2
3

نام محل كار

واحد

نوع

سازماني

مسئوليت

شهرستان

تاريخ
شروع

تارخ پايان

نشاني

تلفن

 -6معرفان علمي :مشخصات سه نفر از افرادي که به لحاظ علمي شناخت جامعي از شما داشته باشند را در جدول ذیل مرقوم فرمایید.
(معرفان در صورت امكان شاغل در بخش هاي دولتي و ترجیحاً دانشگاهي یا حوزوي بوده از بستگان سببي و نسبي نباشد).
رديف

نام و نام خانوادگي

نوع رابطه و نحوه

مدت

شغل

آشنايي

آشنايي

معرف

نشاني محل كار يا سکونت

تلفن

1
2
3

 -7معرفان عمومي :مشخصات پنج نفراز افرادي که به لحاظ اخالقي و مذهبي شناخت جامعي از شما داشته باشند را در جدول ذیل مرقوم
فرمایید (.معرفان در صورت امكان شاغل در بخش هاي دولتي و ترجیحا دانشگاهي یا حوزوي بوده از بستگان سببي و نسبي نباشند).
رديف
1
2
3
4
5

نام و نام خانوادگي

نوع رابطه و

مدت

شغل

نحوه آشنايي

آشنايي

معرف

نشاني محل كار يا سکونت

تلفن

 -8نشاني متقاضي:
نشاني كامل پستي

كد پستي

تلفن ثابت و همراه

محل سکونت فعلي:
محل كار:
پست الکترونيکي:

اینجانب

با صحت و دقت به سواالت این پرسشنامه پاسخ گفته و نسبت به آن خود را مسئول

و متعهد مي دانم .ضمناً تمامي مدارك خواسته شده فوق را همراه با این پرسشنامه ارسال مي نمایم چنانچه به دلیل
نقص مدارك پرونده اینجانب بال اقدام بماند ،مسئولیت آن بر عهده من مي باشد و هیات اجرایي جذب اعضاي هیات
علمي دانشگاه در این باره هیچگونه مسئولیتي ندارد.
تذكر :
.1لطفا پرسشنامه را به طور کامل و خوانا تایپ شده در سه نسخه تكمیل نمائید .
.2تصویر پرسشنامه تكمیل شده پذیرفته نمي باشد .
.3نوشتن تاریخ تقاضا ضروري است .
امضا و تاریخ تقاضا:
(درج امضاء الزامیست)

