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 متقاضی تبدیل وضعیت آموزشی علمیشناسنامه 

 

 
 

  مشخصات عمومی-الف
 :مرتبه علمی بدو استخدام :تاریخ استخدام پیمانی :نام خانوادگی

 :نام
 :مربوطهآموزشی عنوان گروه 

 :تاریخ آخرین ارتقا مرتبه :آزمایشیمتقاضی تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی
 :قطعیرسمیآزمایشی بهرسمیازوضعیت بدیلتمتقاضی :لیمرتبه علمی فع :تاریخ تولد

 :تاریخ آخرین ترفیع :متفاضی تبدیل وضعیت از کارشناس به هیأت علمی :پایه فعلی :کد ملی
 

  سوابق تحصیلی-ب
  حوزه4سطح /   (Ph.D)دکتراي تخصصی  (M.D)دکتراي حرفه اي   حوزه3 سطح  / (M.S)کارشناسی ارشد   حوزه2 سطح  /(B.S)کارشناسی  

     رشته تحصیلی و گرایش
     اخذ مدركمحل  مؤسسه

     شهر و کشور محل اخذ مدرك
     تاریخ اخذ مدرك

 

 عنوان پایان نامه یا رساله
 

    

  هیأت اجرایی جذب مؤسسهدبیر     مؤسسهییس کارگروه بررسی توانایی علمیر   عضو هیات علمی
 :نام و نام خانوادگی                   :نام و نام خانوادگی                            : و نام خانوادگی                نام

 :امضاء                                  :امضاء                    :                          امضاء
 :تذکرات مهم

 .نمی باشد  اجرایی جذبهیات /کارگروه توانایی علمیو طرح و بررسی در  هیأت اجرایی جذب قابل ثبت در دبیرخانه ،تار شناسنامه الگو تهیه و ارائه گرددی که با ساختاري غیر از ساخفرمها و کاربرگهای .1
 . نمی باشدهیأت اجرایی جذبرخانه فاقد اعتبار بوده و قابل ثبت در دبی..............) داراي خط خوردگی، الك گرفتگی و(فرمهاي تکمیل شده دست نویس و یا مخدوش  .2
 .قابل بررسی نمی باشد" تایید مراجع ذیربط "  و " هیأت اجرایی جذب مهر دبیرخانه "، "  فاقد شماره و تاریخ ثبت"  فرمهاي  .3
 .ده امضا کنندگان ذیل برگه ها می باشدهیل، تطبیق و تأیید مندرجات کلیه فرمها حسب مورد بر عممسئولیت تک .4
 .میل و تأیید کاربرگهاي شناسنامه علمی صرفاً بر عهده مرجع تأیید کننده ذیل کاربرگ مربوطه می باشدمسئولیت تک .5
 شده توسط مؤسسه کفایت نماید این موضوع در مواردي که ارائه تصویر مستندات برابر اصل .  مشخص گردیده است الزامی می باشد**که با عالمت ...) آثار و تألیفات، تأییدیه ها و(ارائه اصل مستندات مربوط به کلیه فرمها  .6

 . گردیده استمشخص* با عالمت         
 

 

 :تاریخ ثبت:                                                         ثبت مجدد/ هیأت اجرایی جذب                                                                                    شماره ثبت در دبیرخانه :نام مؤسسه
 

 الففرم 
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 خانم                                                از                                       به /  آقاي تبدیل وضعیتدرخصوص » 1« موضوع ماده کمیسیون تخصصیصورتجلسه  -1 -ب
 
 

 
 

ــسه مــورخ    امضاء مرتبه علمی سمت نام و نام خانوادگی ردیف  کمیــسیون تخصــصی  ........... تقاضــاي ذینفــع در جل
امتیــاز از مـاده   ........... مطرح و با عنایت به اخذ »  1«موضوع ماده  

 تبـدیل وضـعیت   برايرا » 1«از الزم از ماده  ــداقل امتی ـیاد شده، ح  
  :دارا

o     و بنـابراین در صـورت احـراز سـایر شـرایط          می باشـد
 تبـدیل وضـعیت  آئین نامه » 4«و » 3«، »2«مربوط به مواد  

پرونـده  ،  ذیـربط  کارگروه بررسی توانایی علمی   از سوي   
اجرایـی  واجد شرایط الزم جهـت طـرح در هیـات      نامبرده

 . تشخیص داده شد مؤسسه  جذب

o  واجـد شـرایط الزم     پرونده نامبرده     و بنابراین  نمی باشد
تشخیص داده   مؤسسه اجرایی جذبجهت طرح در هیات  

  .شدن

 
 
 

     

 :توضیحات الزم در صورت عدم موافقت
 
 

                                                                             عیت تبدیل وض  آئین نامه »1«سیون تخصصی موضوع ماده دبیر کمی                                                                                                      
 

  :                        امضاء                                                                                                     :             نام و نام خانوادگی                                               
 

 
 
 

 :                        تاریخ ثبت:                                 ثبت مجدد/ هیأت اجرایی جذب                                                                                    شماره ثبت در دبیرخانه :نام مؤسسه بفرم 
 

 :تاریخ ثبت:                                                         ثبت مجدد/ هیأت اجرایی جذب                                                                                    شماره ثبت در دبیرخانه :نام مؤسسه ب فرم 
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 خانم                                                از                                       به /  آقاي تبدیل وضعیت درخصوص کارگروه بررسی توانایی علمی صورتجلسه -2 -ب
 
 

 
 

 رشته تخصصی مرتبه علمی سمت نام و نام خانوادگی ردیف نوع عضویت
 حقیقی حقوقی

کــارگروه بررســی   ...........تقاضــاي ذینفــع در جلــسه مــورخ  امضاء
 ،»2 «امتیاز از مـاده    ......اخذ  به   با عنایت  مطرح و    تواناي علمی 

از   امتیاز.........و  »4«از ماده   امتیاز......، »3 «ماده امتیاز از  ....
حـداقل امتیـاز الزم از مـواد مـذکور را           یاد شده،    موادمجموع  

  : دارا تبدیل وضعیتبراي
o    ــورت ــابراین در ص ــد و بن ــی باش ــراز م ــرایط اح ش

 از تبـدیل وضــعیت آئــین نامـه  » 1«مربـوط بـه مـاده    
ــاده     ــوع م ــصی موض ــسیون تخص ــوي کمی ، »1«س

پرونـده نـامبرده واجـد شـرایط الزم جهـت طـرح در       
تـشخیص داده   ذیـربط   مؤسـسه هیأت اجرایی جذب  

 .شد
o    پرونـده نـامبرده واجـد شـرایط     نمی باشد و بنابراین

 هب مؤســسهیــأت اجرایــی جــذالزم جهــت طــرح در 
 .شدنتشخیص داده ذیربط 

 

        

 :توضیحات الزم در صورت عدم موافقت
 
 

 رییس کارگروه بررسی توانایی علمی                                                                                                                                   
 

  :            امضاء                                                                                                         :  نام و نام خانوادگی                                                                    
 

 
 
 
 

 :تاریخ ثبت:                                                         ثبت مجدد/ هیأت اجرایی جذب                                                                                    شماره ثبت در دبیرخانه :نام مؤسسه بفرم 
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      به                      خانم                                                از   /  آقاي درخصوص تبدیل وضعیت                                 مؤسسه هیأت اجرایی جذب صورتجلسه -3 -ب                       
 
 

 
 نوع عضویت

 رشته تخصصی مرتبه علمی سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 حقیقی حقوقی

 امضاء
کـسب  و  کـارگروه بررسـی توانـایی علمـی    تأییـد  با عنایت به  

 تبـدیل وضـعیت     آئین نامه » 1«حداقل امتیازهاي الزم از ماده      
صورتجلـسه  (» 1« موضوع مـاده     کمیسیون تخصصی توسط  
هیـأت  اجرایـی       ................در جلسه مـورخ       پرونده ،)پیوست

امتیـاز از  .. .......به اخذ  وجهتبا  و   مطرح  ذیربط  مؤسسه جذب
» 4«از ماده     امتیاز ............،  »3 «مادهامتیاز از   . .......،  »2 «ادهم

 ......................بـا   یـاد شـده،      مواد از مجموع     امتیاز .............و  
حداقل امتیاز الزم از رأي مخالف ...................... موافق  و رأي 

  : داراتبدیل وضعیتمواد مذکور را براي 
o   پرونـده نـامبرده واجـد شـرایط        بنابراین   می باشد و

  جهـــت ارســـال بـــه هیـــأت  مرکـــزي جـــذب الزم 
 .تشخیص داده شد

o      پرونده نـامبرده واجـد شـرایط       نمی باشد و بنابراین
تـشخیص   جهت ارسال به هیأت مرکزي جـذب  الزم  
 .شدنداده 

 

        

 :توضیحات الزم در صورت عدم موافقت
 

 دبیر هیأت اجرایی جذب
 :  امضاء :                                                                            نام و نام خانوادگی

 رییس هیأت اجرایی جذب
 : امضاء                                        :                              نام و نام خانوادگی 
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