
 بسمه تعالي

                                                 مشخصات پژوهشگر پسا دكتري

  )قاضافرم ت(                                                                                        

  

  مشخصات فردي  - 1

  

  :    محل صدور         :  محل تولد:              تولدتاريخ :             شماره شناسنامه:                   نام پدر                  :نام و نام خانوادگي

     

  :   كد ملي:                     تابعيت                         :مذهب

                             

  :      آدرس محل سكونت

                                                                                  

  :تلفن ديگري كه در مواقع ضروري بتوان با شما تماس گرفت:                          تلفن منزل:                                  تلفن همراه

  

  :      تاريخ پايان خدمت�                    معافيت موقت�           معافيت دائم�خدمت كرده:            ضعيت نظام وظيفهو

  

  �              متاهل�مجرد:                       وضعيت تاهل

  

  

  

  : سوابق تحصيالت دانشگاهي-2

  تاريخ پايان  تاريخ شروع  لدانشگاه محل تحصي  كشور محل تحصيل  رشته  مقطع تحصيلي

  كارشناسي

  

          

  كارشناسي ارشد

  

          

  دكتري

   

          

            فرصت مطالعاتي كوتاه مدت

  

   سوابق اشتغال متقاضي- 3

  تلفن  نشاني   تاريخ پايان  تاريخ شروع  شهرستان  نوع مسئوليت  سازمان / نام دستگاه 

              

              

              

  

  

محل الصاق 

  عكس



  : پژوهشيسوابق- 4

  طرح/كتاب/نوع مقاله  تاريخ چاپ   محل اجراي طرح/نام ناشر/ /نام نشريه  طرح/كتاب/مقالهعنوان *

        

        

        

  ISC . ISIپژوهشي، - ترويجي ، علمي-علمي: نوع مقاله *

  ... گردآوري و – ترجمه -تاليف: نوع كتاب *

  ... كاربردي و –بنيادي : نوع طرح *

   ضميمه گرددفعاليت هاي پژوهشيكليه * 

  

  در دانشگاه ها يا موسسات آموزش عالي و پژوهشي سابقه تدريس  : آموزشيسوابق -5

  تلفن  آدرس موسسه  تاريخ پايان  تاريخ شروع   عناوين درس ها  موسسه آموزشي و پژوهشي/ نام دانشگاه

            

            

            

            

  

  : مشخصات پذيرش دهنده- 6

  :گروه آموزشي:                                                                          مرتبه علمي:       نام و نام خانوادگي پذيرش دهنده

  :  دانشكده 

    

  

  :مدارك الزم براي تشكيل پرونده- 7

  .دو نسخه اصل فرم كه توسط متقاضي تكميل شده و عكس بر روي آن الصاق شده باشد -1

  تصوير از تمام صفحات شناسنامه متقاضي -2

  صوير كارت مليت -3

  ) به بعد1337متولدين (تصوير برگ پايان خدمت يا معافيت -4

  )رنگي و تمام رخ با زمينه سفيد( جديد3×4سه قطعه عكس  -5

  تصوير مدرك تحصيلي يا گواهي فراغت از تحصيل دوره دكتري - 6

   استاد پذيرش دهنده ي پسا دكتري و معاونت پژوهش وفناوري دانشگاه موافقت  -7

 در زمينه توسط متقاضي)JCR( پژوهشي بين المللي - عمليمعتبر  مقاله در مجالت دوط به چاپ حداقل ارائه مدارك مربو -8

  هاي مرتبط با طرح پيشنهادي

  فرم پذيرش تكميل شده توسط عضو هيات علمي پذيرش دهنده -9

  فرم تكميل شده قرارداد پژوهشي پژوهشگر پسا دكتري -10

 كتري توصيه نامه از استاد راهنما يا مشاور دوره د -11

  

  :تاريخ تكميل                                                                                              

  :                                                                                                              امضاء


