
  
  قطعی رسمی بهآزمایشی  رسمیاز  تبدیل وضعیتعلمی آموزشی متقاضی  عضو هیاتعلمی  (شناسنامھ)نامه گزارش

شوراي عالی انقالب  18/12/94مورخ  776علمی مصوب جلسه نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هیاتاز آیین  17/08/96مورخ  189576/15 بر اساس درصد تعیین شده حسب ابالغیه شماره
 آن نامه اجراییفرهنگی و شیوه

  تاریخ ثبت اولیه:     شماره ثبت اولیه در دبیرخانه هیات اجرایی جذب موسسه :                                                        نام مؤسسه:  کاربرگ الف

  
  مشخصات عمومی متقاضی -1-الف 

          □پیمانی:                        □  :کارشناس      وضعیت قبلی:   گروه:               رشته/گرایش:  نام خانوادگی:
  تاریخ آخرین ترفیع:                تاریخ تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی:        مرتبه علمی بدو استخدام:  نام:

  اید:یافتهآیا از موسسه دیگر انتقال   مرتبه علمی فعلی:  تاریخ تولد:
  پایه فعلی:  کد ملی:     نام موسسه:                 □بلی            □خیر

  
  سوابق تحصیلی -2-الف

 حوزه 2/ سطح (B.Sc)کارشناسی   مقطع تحصیلی
  حوزه/ 3سطح / (M.Sc)ارشد کارشناسی

 (M.D)اي دکتراي حرفه
 حوزه 4/سطح  (Ph.D)دکتراي تخصصی 

       رشته تحصیلی و گرایش

        مؤسسه محل اخذ مدرك

        شهر و کشور محل اخذ مدرك

        معدل
        تاریخ اخذ مدرك

        نامه یا رسالهعنوان پایان

 عضو هیات علمی
 نام و نام خانوادگی:

  امضاء:

  دبیر کمیته منتخب:
 نام و نام خانوادگی:

  امضاء:

  
  :کمیسیون تخصصیرییس 

 نام و نام خانوادگی:
 امضاء:

  

  
 اجرایی جذب موسسه: دبیر هیات

 نام و نام خانوادگی:
  امضاء:
  

  تذکرات مهم:
 باشد.نمی هیات اجرایی جذباعتبار بوده و قابل ثبت در دبیرخانه  فاقد )...و گرفتگی هاي دست نویس و یا مخدوش (داراي خط خوردگی، الك کاربرگ .1
  باشد.قابل بررسی نمی "فاقد تایید مراجع ذیربط"و  " هیات اجرایی جذبفاقد شماره و تاریخ ثبت دبیرخانه "هاي کاربرگ .2
 هاي مربوط است.ها حسب مورد بر عهده امضا کنندگان یا مراجع تأیید کننده ذیل کاربرگمسئولیت تکمیل، تطبیق و تأیید مندرجات کلیه کاربرگ .3
 زامی می باشد.ها و ...) الها (آثار و تألیفات، تأییدیهارائه مستندات موارد مندرج در کاربرگ .4
 شود.می اي که صحت، اصالت و اعتبار مدرك و اطالعات ارائه شده از طرف متقاضی، مورد خدشه قرار گیرد، موضوع براي بررسی به مراجع ذیصالح ارجاعدر هر مرحله .5
  تکمیل تمام موارد فوق الزامی می باشد. .6

 موسسهآرم 



  شماره و تاریخ ثبت:  …آقاي/خانم   از ...... به ......  درخصوص تبدیل وضعیت ) 1تخصصی موضوع ماده  صورتجلسه کمیسیون(صورتجلسه کمیسیون فرهنگی   1کاربرگ ب 
  

 
 

کمیسیون  ............  در جلسه مورخ ..........خانم  تقاضاي آقاي/    
مطرح و با عنایت ) 1صورتجلسه کمیسیون تخصصی موضوع ماده ( فرهنگی 

هاي فرهنگی، حــداقل امتیــــاز  از فعالیتامتیــاز   ........... به اخذ
.   ....... به........ تبدیل وضـــعیت از را براي » 1«الزم از ماده 

:  
  

در صورت احراز سایر شرایط  و بنا بر این باشددارا می □
درصد مصوب (مورد  حسب» 4«و » 3«، »2«مواد  به مربوط

-آییناز  )17/08/96مورخ  189576/15و مطابق ابالغیه شماره  امناي موسسه
، موسسه کمیسیون تخصصینامه ارتقاي مرتبه از سوي 

هیات اجرایی پرونده نامبرده واجد شرایط الزم جهت طرح در 
  تشخیص داده شد.  جذب موسسه

  
ــددارا نمی □ و بنا بر این پرونده نامبرده واجد شـــرایط  باش

تشـخیص   هیات اجرایی جذب موسـسـه  الزم جهت طرح در 
  داده نشد. 

  
  
  

  
  
  

  امضاء  رشته تخصصی  مرتبه علمی  سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف

            

  توضیحات الزم در صورت عدم موافقت:
  

  دبیر کمیسیون فرهنگی
  

  نام و نام خانوادگی:                                                        امضاء:

  کمیسیون فرهنگیرییس 
  

  نام و نام خانوادگی:                                                         امضاء:
  

  



  شماره و تاریخ ثبت:  آقاي/خانم         از ........ به ......  تبدیل وضعیتصورتجلسه کمیته منتخب درخصوص   2کاربرگ ب 

 
کمیته منتخب  ..........نم ....  در جلسه مورخ تقاضـاي آقاي/خا 

  امضاء  رشته تخصصی  مرتبه علمی  سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف  مطرح و با عنایت به امتیازات اخذ شده از مواد ذیل: موسسه

                2امتیاز ماده 

    3امتیاز ماده 

    4امتیاز ماده 
    مجموع 

ــعیتتبدیل حداقل امتیاز الزم را براي  ــاس  وض (درصــد براس
  :))17/08/96مورخ  189576/15و مطابق ابالغیه شماره مصوب امناي موسسه 

  
و بنا بر این در صورت احراز شرایط مربوط  باشددارا می □

(صــورتجلســه از ســوي کمیســیون فرهنگی» 1«به ماده 
پرونده نامبرده واجد  ،)1کمیسیون تخصصی موضوع ماده 

 موسسه کمیسیون تخصصیشـرایط الزم جهت طرح در  
  تشخیص داده شد.

  
و بنا بر این پرونده نامبرده واجد شرایط  باشـد دارا نمی □

ــی ذي   ــصـ ــیون تخصـ ربط الزم جهـت طرح در کمیسـ
  تشخیص داده نشد.

  
  دالیل عدم موافقت:

  
  

  دبیر کمیته منتخب
  

  امضاء:نام و نام خانوادگی:                                         

  رییس کمیته منتخب
  

  نام و نام خانوادگی:                                                امضاء:
  

 



  

  شماره و تاریخ ثبت:  آقاي/خانم ......   از ......... به .......... درخصوص تبدیل وضعیتصورتجلسه کمیسیون تخصصی   3کاربرگ ب 

 
ــاي آقاي/خا ــه مورخ ....  نم تقاض ــیون  ..........در جلس کمیس

مطرح و با عنایت به امتیازات اخذ شده از  موسسه تخصـصـی  
  مواد ذیل:

  امضاء  رشته تخصصی  مرتبه علمی  سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف

                2امتیاز ماده 

    3امتیاز ماده 

    4امتیاز ماده 
    مجموع 

و مطابق (درصــد مصــوب امناي موســســه  براســاس حداقل امتیاز الزم 
از تبدیل وضعیت را براي  ))17/08/96مورخ  189576/15ابالغیه شـماره  

  :........ به ........   
  
و بنا بر این در صورت احراز شرایط مربوط  باشددارا می □

ن صورتجلسه کمیسیو(از سوي کمیسیون فرهنگی» 1«به ماده 
، پرونده نامبرده واجد شــرایط الزم  )1تخصــصــی موضــوع ماده 

تشخیص داده  هیات اجرایی جذب موسسهجهت طرح در 
  شد.

و بنا بر این پرونده نامبرده واجد شــرایط  باشــددارا نمی □
تشخیص  هیات اجرایی جذب موسسهالزم جهت طرح در 

  داده نشد.
  

  دالیل عدم موافقت:
  

  :کمیسیون تخصصیرییس 
  

  نام و نام خانوادگی:                                         امضاء:

  هیات اجرایی جذب   دبیر
  

  نام و نام خانوادگی:                                                امضاء:
  



  

  شماره و تاریخ ثبت:  آقاي/خانم .......  به ........  از .......صورتجلسه هیات اجرایی جذب  درخصوص تبدیل وضعیت   4کاربرگ ب 

  
 

 کمیســیون تخصــصــی پیشــنهاد کمیســیون فرهنگی و همچنین به 
  هب تبدیل وضعیت آقاي/ خانم ............... از ............مبنی بر  مؤسـسه 

مطرح و اجرایی جذب .................... در جلسه مورخ ................. هیات 
  به شرح جدول زیر: صالحیت ایشان با توجه به کسب ....... امتیاز 

  

  امضاء  رشته تخصصی  مرتبه علمی  سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف

            

    1امتیاز ماده 

    2امتیاز ماده 

    3امتیاز ماده 

    4امتیاز ماده 

    مجموع 

 189576/15و مطابق ابالغیه شماره  (درصد مصوب امناي موسسهگانه براسـاس   4از مواد
...........   با ............ رأي موافق و ،مرتبه نامه ارتقاءاز آیین ))17/08/96مورخ 

  رأي مخالف 
  
  مورد تصویب قرار گرفت.  □
  
  مورد تصویب قرار نگرفت.  □

  هیات اجرایی جذب   دبیر
  

  امضاء:نام و نام خانوادگی:                                                       
  

  هیات اجرایی جذب   رییس
  

  امضاء:نام و نام خانوادگی:                                                       
  

 


