
 فرم اطالعات گروه آموزشي متقاضي استفاده از طرح خدمت سربازي
 : آموزشيهگرو           :     دانشكده             دانشگاه

 عالي آموزش مؤسسه
  مشخصات داوطلب استفاده از طرح -1

 اي شناسنامه -الف

 تولد تاريخ پدر نام صدور محل شناسنامه شماره خانوادگي نام و نام
     

 تحصيلي -ب

 اخذ محل
 رشتــــه مدرك آخرين

 كشور دانشگاه
 ديگر تحصيلي مدارك

     
 .گردد تكميل اند نشده تكميل آموزشي گروه همين براي و نيمسال اين در قبالً درصورتيكه زير جداول

 . دروسي كه قرار است متقاضي به تدريس آنها در نيمسال اول اشتغال يابد-2
 درس نــام واحــد تعـداد
 عملــي نظـــري

 تدريـس محـل دانشكــده

    
    
    
    

 :يابد اشتغال آنها انجام به متقاضي است قرار كه ديگري هايكار

  تعداد اعضاء هيأت علمي موجود تمام وقت گروه آموزشي به-3
 مي مورد نياز كادر هيأت عل-4    تفكيك رتبه دانشگاهي و مدرك تحصيلي                 

 دانشگـاهـي رتبــه
 تحصيلـي مـــدرك

 ساير مربي استاديار دانشيار استاد

      جمــــع

PHD      دكتري 
      3سيكل 

M.Phill      كارشناسي 
      ليسانس فوق ارشد

      كارشنـاســي

 شدگان و فارغ التحصيالن  تعداد پذيرفته-6    تعداد كل دانشجويان گروه آموزشي به تفكيك سال و جنس-5
 جمــــع 6 5 4 3 12سال  

        جمــع

         زن
        مرد

 مسئول مقام خانوادگي نام و نام             :فرم كننده تكميل خانوادگي نام و نام
 :امضاء            :امضاء

 تعداد             تخصص مورد نياز    

ليسانس      دكتري             فوق

فارغ التحصيل   پذيرفته شده
سال جـاري
 كـــل

 دانشگاه
 مؤسسه آموزش عالي



 

 بسمه تعالي
 هيأت مركزي تأمين و گزينش استاد

 »)پرسشنامه(«
 مخصوص داوطلبان استخدام در هيأت علمي در دانشگاهها و مؤسسات 

 آموزش عالي كشور
 لطفاً پرسشنامه را بطور كامل و خوانا تكميل نمائيد: تذكر مهم

 

  مشخصات فردي-1
 :            تاريخ تولد :محل صدور  :شماره شناسنامه  :نام خانوادگي  :نام

 :نام و نام خانوادگي همسر  :وضع تأهل  :نام پدر  :تابعيت  :مذهب
 :                      شغل همسر :محل تولد همسر  :      مذهب همسر  :تابعيت همسر

 :محل كار همسر
 : وضع نظام وظيفه

        تاريخ اتمام معافيت   معافيت موقت لي        معافيت دائم               معافيت تحصي خدمت كرده
 مشمول خدمت  تاريخ تقريبي پايان خدمت  مشغول خدمت

 
حداقل چهار نفر از افراد موثقي كه شما را از نظر اخالقي و مذهبي قبـل و بعـد از پيـروزي انقـالب اسـالمي                          :  معرفين داوطلب  -2
 .ند معرفي نمائيدسشنا مي

 تلفـــن كامــل نشاني ـلشغـ خانوادگي نام و نام

    

    

    

    

 : وضعيت تحصيلي-3
 )ديپلم، فوق ديپلم، فوق ليسانس، دكتري يا تخصص( مدارج تحصيلي -الف
 در را تحصـيل  به شروع تاريخ سوم ستون در و بنويسيد ذيل جدول در بعد به ديپلم از ترتيب به را شده اخذ مدارك كليه مشخصات لطفاً: تذكر
 .نمائيد درج است شده مربوط تحصيلي مدرك اخذ به منجر كه اي دوره

 شروع تاريخ تحصيلي رشته مدرك نوع
 تاريخ

 مدرك اخذ

 معدل

 )درجه يا امتياز(

 تحصيلي مدرك اخذ محل

 )كشور شهر، آموزشي، مؤسسه نام(

      

      

      

      

      

 :رشته
 گروه

 :تاريخ دربافت پرسشنامه
 :شماره كد

 اين قسمت توسط دبيرخانه
 شود  ميگزينش استاد تكميل

 
 

محل الصادق 
 عكس



 

بدون «ايد در بندهاي ب يا ج بنويسيد          اخذ نموده ) پايان نامه (ي خود را بدون ارائه رساله       در صورتيكه مدارك فوق ليسانس با دكتر       -2تذكر  
 »فقط با كار پژوهشي«ايد در بندهاي مربوطه بنويسيد  و چنانچه مدارك مذكور را فقط از طريق كار پژوهشي دريافت داشته» رساله

 :فوق ليسانس» پايان نامه« عنوان و موضوع رساله _ب
 
 
 :دكتري يا تخصصي) پايان نامه(ع رساله وان موض عنو_ج

 خير  بلي  ايد؟  آيا در تحصيالت دانشگاهي تغيير رشته داده_د

 اوليه تحصيلي رشته
 تحصيلي رشته

 ثانويه
 دانشگاه به دانشگاه از

 تاريخ
 رشته تغيير

 علت

 
 
 

 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

 يرخ  بلي :باشيد مي تحصيل مشغول حاضر حال در آيا _ هـ

 تحصيلي رشته
 نشان و نام
 تحصيل محل

 تحصيلي مدرك
 نظر مورد

 شروع تاريخ
 تاريخ

 رشته تغيير
 شده انجام كار ميزان

 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

 
 : پژوهشي_ سوابق آموزشي -2

 خير            بلي      سابقه تدريس داريد؟) وركشاعم از داخل يا خارج از ( آيا در دانشگاهها يا مؤسسات آموزش عالي _الف
 .لطفاً اگر سابقه تدريس داريد جدول زير را تكميل نمائيد

 استخدام نوع 

مي تاريخ پايان تاريخ شروع ايد عنوان درسهائي كه تدريس نموده نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي و محل آن
رس

دي 
ردا

قرا
 

 حق
س

دري
الت

 

  
      

  
      

  
      

 )غير از رساله فوق ليسانس يا دكتري( شده منتشرعلمي  كتب و مقاالت _ب
 تاريخ و محل انتشار  )به زبان تدوين شده(نام و مشخصات كتاب يا مقاله 

 
  

  
 

 
  



 

  كارهاي پژوهشي، اختراعات و ابتكارات_ج
 محل تاريخ موضـــــوع

 : سوابق استخدامي و تعهد خدمت_5
 استخدام نوع مؤسسه نوع  مشخصات محل خدمت فعلي_الف

 مؤسسه نشاني و نام

تي
دول

غير
 

تي
دول

مي 
رس

عي 
قط

مي 
رس

شي 
ماي
آز

دي 
ردا

قرا
 

 كار نوع خدمت شروع تاريخ

اي همكـاري داريـد فتـوكپي     ا مؤسسـه بباشيد و يا از طريق جهاد دانشگاهي        چنانچه در استخدام قراردادي يك دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي مي          : تذكر
 .شروع بكار مشخص گرديده باشد ضميمه نمائيدتاريخ رارداد خود را در آن اولين ق

 :ايد  مشخصات مراكزي كه قبالً در آنجا مشغول خدمت بوده_ب
 استخدام نوع مؤسسه نوع

 مؤسسه نشاني و نام
تي

دول
غير

 

تي
دول

مي 
رس

عي 
قط

مي 
رس

 

»آ
شي

ماي
دي 

ردا
قرا

 

 تاريخ
 شروع

 خدمت پايان علتپايان تاريخ

 خير  بلي اي تعهد خدمت داريد؟ در مؤسسه) بدليل استفاده از بورس يا مأموريت تحصيلي( آيا در حال حاضر _ج
 :تاريخ پايان تعهد   :مدت تعهد     :نام و نشاني مؤسسه

 دهيد؟ باشيد و اصوالً تدريس چه دروسي را ترجيح مي اي مي  با توجه به رشته تخصصي خود، داوطلب تدريس در چه رشته_6

 : انتخاب مناطق دانشگاهي_7
  خير        بلي      اطق محروم كشور در منطقه دانشگاهي كه پيشنهاد شود استخدام گرديد؟  ن آيا حاضريد با توجه به نياز م_الف
 .در صورتيكه جواب سؤال فوق مثبت باشد پرونده خارج از نوبت بررسي خواهد شد: 1تذكر
 : مناطق دانشگاهي مورد نظر خود را به ترتيب اولويت درجداول ذيل بنويسيد_ب

 .شود ميبا توجه به نياز مبرم دانشگاههاي شهرستانها و بخصوص مناطق محرو م كشور اولويت به اينگونه نقاط داده : تذكر
1 2 3 4 



 

 

  سئوال ازداوطلبان مقيم خارج از كشور-8
 .باشيد؟ لطفاً توضيح دهيد در چه تاريخي آماده بازگشت به ايران مي

 
 خير      بلي     آيا مايليد به صورت نيمه وقت در دانشگاه استخدام گرديد؟ :  سئوال مخصوص بانوان متأهل-9
 

 :آدرس داوطلب
 تلفن اني كامل پستينش

محل سكونت
محل كار

 . لطفاً در صورت تغيير آدرس محل سكونـت يا محـل كار، آدرس جديد را بالفاصله به اطالع دبيرخانه گزينش استاد برسانيد-1تذكر 
 : نمائيدتوان در مواقع اضطراري توسط او با شما تماس گرفت در ذيل مرقوم  لطفاً نام نشاني شخصي كه مي-2تذكر 

 تلفن نشاني كامل پستينام و نام خانوادگي

 

 »مدارك الزم«
مدارك الزمي كه بايد توسط داوطلب تهيه شوند و همراه با پرسشنامه تكميل شده به دبيرخانه هيأت مركزي گزينش استاد ارسال گردند بقرار ذيل                        

 .باشند مي
 .در غير اينصورت پرونده شما بدليل نقص مدارك مورد لزوم بررسي نخواهد شد. دلطفاً در تهيه و ارسال تمامي اين مدارك كوشش نمائي

 ).ديپلم، فوق ديپلم، ليسانس، فوق ليسانس، دكتري يا تخصص( فتوكپي كليه مدارك تحصيلي اخذ شده -1
 ).عالي ارزشيابي شده باشندكه توسط وزارت فرهنگ و آموزش (  ارزشيابي دائم يا موقت مدارك تحصيلي اخذ شده از كشورهاي خارجي -2

در صورتيكه در موقع تكميل پرسشنامه در خارج از كشور اقامت داريد و تهيه و ارسال ارزشيابي مدارك تحصيلي خارج از كشور امكان پـذير                   : تذكر
شود   خارج پذيرفته مينيست، تقاضاي استخدام شما بشرط ارسال ساير مدارك مورد لزوم و بخصوص فتوكپي مدارك اصلي اخذ شده از كشورهاي

باشد و لذا داوطلب بايد در خالل مدتي كـه مراحـل مختلـف                ولي در نهايت، ارائه ارزشيابي مدارك مذكور قبل از صدور حكم استخدامي ضروري مي             
 .شود براي تهيه و ارزشيابي مدارك تحصيلي خود اقدام نمايد گزينش انجام مي

 .ي زير نمرات ليسانس و فوق ليسانس و دكتر-3
ايد و مدارك مذكور فقط براساس كار پژوهشـي اخـذ گرديـده اسـت                 هاي فوق ليسانس يا دكتري دروسي را نگذرانده         در صورتي كه در دوره    : تذكر

 .متذكر گرديد) بندهاي ب و ج(  پرسشنامه 4ها منتفي است ولي بايد اين مطلب را در بخش  موضوع ارسال ريز نمرات اين دوره يا دوره
بدليل برخي تعهدات نظير  استفاده از آموزش رايگان امكان پذير           ( صورتيكه تهيه و ارسال ريز نمرات ليسانس، فوق ليسانس يا دكتري             در: 3تذكر  

 .اي متذكر شده و همراه ساير مدارك مورد لزوم ارسال نمائيد نيست اين موضوع را طي نامه
 . يك نسخه فتوكپي از تماس صفحات شناسنامه-4
 ).درصورت وجود(توكپي برگ پايان خدمت يا معافيت دائم يا موقت  يك نسخه ف-5
 . شش قطعه عكس جديد-6
 .تحصيلي آخرين مدرك اخذ شده) پايان نامه(از محتواي رساله ) در حدود يك صفحه(اي   خالصه-7
 .هاي عقيدتي و علمي  شرح حال مختصري از دوران زندگي خود با تكيه بر جنبه-8
 

دانم   ام و نسبت بدان خود را مسئول و متعهد مي           و دقت به سئواالت اين پرسشنامه پاسخ گفته       با صحت      اينجانب
ام پذيرفته شوم، با كمال ميل در آنجا به خدمت مشغول              پرسشنامه مشخص كرده   7و چنانچه براي هر منطقه دانشگاهي كه در بخش          

 .نمايم ين پرسشنامه ارسال ميضمناً تمامي مدارك خواسته شده در فوق را همراه با ا. خواهم شد
 :امضاء داوطلب               

 
 :     تاريخ تقاضا    .لطفاً فراموش نفرمائيد. نوشتن تاريخ تقاضا ضروريست: تذكر

 



 

فرم تعهدنامه مربوط به متقاضيان استفاده از قانون نحوه قانون هيأت علمي 
 )طرح سربازي(دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور 

 داراي شناسنامه شماره    فرزند     اينجانب

 ساكن   صادره از

با اطالع  . باشم  زش عالي و تحقيقاتي كشور مي     كه متقاضي استفاده از قانون نحوه تأمين هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آمو            

 هيـأت محتـرم   30/9/65 مـورخ  69326 مجلس شوراي اسالمي و آئين نامه اجرائي شماره 6/3/65كامل از قانون مصوب مورخ  

قت شوم در هر دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي كه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تعيين كند به طور تمام و                     وزيران، متعهد مي  

 .نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي خدمت وظيفه عمومي خود را انجام دهم برابر آئين

        سال در ضمناً عالوه بر مدت خدمت دوره ضرورت به مدت

ف ملـزم بـه پرداخـت معـادل سـه برابـر       خدمت نمايم و درصورت استنكاف از خدمت، تـرك خـدمت و تخلـف از تعهـد موصـو              

شود و حقوق و مزايايي كه از دانشگاه يا مؤسسه آموزشي مربوط              التفاوت مبلغي كه بابت حقوق از نيروهاي مسلح دريافت مي           مابه

 .ام را به حساب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري واريز نمايم دريافت كرده

 .ني بر وقوع تخلف از تعهد مزبور موجب صدور اجرائيه خواهد شدصرف اعالم وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مب

 متولد   فرزند      خانم/ حاضر شد آقاي 

 ساكن  صادر از  داراي شناسنامه شماره 

االشـاره را از      تواند مبلـغ فـوق      نمايد چنانچه نامبرده برخالف تعهد خود عمل كند وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي               و تعهد مي  

 .لبه كندوي مطا

 محل امضاء متقاضي      محل امضاء ضامن
 
 
 

 


