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 متقاضی تبديل وضعيت آموزشی علمیشناسنامه 
 

 
 

 مشخصات عمومی -الف

 :مرتبه علمی بدو استخدام :تاریخ استخدام پیمانی :مربوطهآموزشی عنوان گروه  :نام خانوادگی

 :تاریخ آخرین ارتقا مرتبه :آزمایشیمتقاضی تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی :نام

 :قطعیرسمیآزمایشی بهرسمیازوضعیت بدیلتمتقاضی :لیمرتبه علمی فع :تاریخ تولد
 :تاریخ آخرین ترفیع

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

 سوابق تحصيلی -ب

 حوزه 4سطح /   (Ph.D)دکترای تخصصی  (M.D)دکترای حرفه ای  حوزه 3سطح   / (M.S)کارشناسی ارشد  حوزه 2سطح  / (B.S)کارشناسی  

     رشته تحصیلی و گرایش

     اخذ مدرکمحل  مؤسسه

     شهر و کشور محل اخذ مدرک

     تاریخ اخذ مدرک
 

 عنوان پایان نامه یا رساله
 

    

 هيأت اجرايی جذب مؤسسه دبير    مؤسسه ييس كارگروه بررسی توانايی علمیر   عضو هيات علمی

 :نام و نام خانوادگی                   :نام و نام خانوادگی                            :و نام خانوادگی نام                

 :امضاء                                  :امضاء                    :امضاء                          

 :تذكرات مهم
 .نمی باشد اجرایی جذب هیات /کارگروه توانایی علمیو طرح و بررسی در  هیأت اجرایی جذبقابل ثبت در دبیرخانه  ،تار شناسنامه الگو تهیه و ارائه گرددی که با ساختاری غیر از ساخفرمها و کاربرگهای .1

 .نمی باشد هیأت اجرایی جذبرخانه فاقد اعتبار بوده و قابل ثبت در دبی..............( دارای خط خوردگی، الک گرفتگی و)فرمهای تکمیل شده دست نویس و یا مخدوش  .2

 .قابل بررسی نمی باشد" تایید مراجع ذیربط " و  " هیأت اجرایی جذبمهر دبیرخانه  "، "  فاقد شماره و تاریخ ثبت"  فرمهای  .3

 .ده امضا کنندگان ذیل برگه ها می باشدهیل، تطبیق و تأیید مندرجات کلیه فرمها حسب مورد بر عممسئولیت تک .4

 .میل و تأیید کاربرگهای شناسنامه علمی صرفاً بر عهده مرجع تأیید کننده ذیل کاربرگ مربوطه می باشدمسئولیت تک .5

 شده توسط مؤسسه کفایت نماید این موضوع در مواردی 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 است مشخص* با عالمت         

 :تاريخ ثبت                                                         :ثبت مجدد/ هيأت اجرايی جذبشماره ثبت در دبيرخانه                                                                                     :نام مؤسسه

 
 

 الففرم 
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 خانم                                                از                                       به / آقای  تبديل وضعيتدرخصوص « 1»موضوع ماده  كميسيون تخصصیصورتجلسه  -1 -ب
 

 

 
 

 کمیساایون تخصصاای  ........... تقاضااای ذینفااع در جلسااه مااور    

امتیاااز از مااده   ........... مطرح و با عنایت به اخذ «  1»موضوع ماده 

 تبادیل وضاعیت   برایرا « 1»از الزم از ماده ااداقل امتیایاد شده، ح

  :دارا

o    و بناابراین در صاورت احاراز ساایر شارایط      می باشاد

 تبدیل وضاعیت آئین نامه « 4»و « 3»، «2»مربوط به مواد 

پروناده  ، ذیاربط  کارگروه بررسی توانایی علمیاز سوی 

اجرایای  واجد شرایط الزم جهات طارح در هیاات     نامبرده

 . تشخيص داده شدمؤسسه   جذب

o واجاد شارایط الزم    پرونده نامبرده  و بنابراین نمی باشد

تشخيص داده  مؤسسه اجرایی جذب جهت طرح در هیات

  .شدن

 

 
 

 امضاء مرتبه علمی سمت نام و نام خانوادگی ردیف

     

 :توضيحات الزم در صورت عدم موافقت

 

 

                                                                             عيت تبديل وضآئين نامه   «1»سيون تخصصی موضوع ماده دبير كمي                                                                                                      

 

  :امضاء                                                                                                                             :نام و نام خانوادگی                                                            

 :تاريخ ثبت                       :                                  ثبت مجدد/ هيأت اجرايی جذبشماره ثبت در دبيرخانه                                                                                     :نام مؤسسه بفرم 

 
 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 خانم                                                از                                       به / آقای  تبديل وضعيتدرخصوص  كارگروه بررسی توانايی علمیصورتجلسه  -2 -ب
 

 

 
 

کااارگروه بررساای   ...........تقاضااای ذینفااع در جلسااه مااور  

 ،«2» امتیاز از مااده  ......اخذ به  با عنایتمطرح و  توانای علمی

از  امتیاز .........و  «4»از ماده  امتیاز ......، «3» مادهامتیاز از  ....

حاداقل امتیااز الزم از ماواد ماذکور را     یاد شده،  موادمجموع 

  :دارا تبدیل وضعیت برای

o   شاارایط احااراز ماای باشااد و بنااابراین در صااورت

از  تبادیل وضاعیت  آئاین ناماه   « 1»مربوط باه مااده   

، «1»سااوی کمیساایون تخصصاای موضااوع ماااده    

پرونده ناامبرده واجاد شارایط الزم جهات طارح در      

تشخخيص داده  ذیاربط   مؤسساه  هیأت اجرایی جذب

 .شد

o  پرونده ناامبرده واجاد شارایط    نمی باشد و بنابراین

 هب مؤسسااهیااأت اجرایاای جااذالزم جهاات طاارح در 

 .شدنتشخيص داده ذیربط 

 

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

 امضاء
 حقیقی حقوقی

        

 :توضيحات الزم در صورت عدم موافقت

 
 

 رييس كارگروه بررسی توانايی علمی                                                                                                                                   

 

  :امضاء                                                                                                                     :نام و نام خانوادگی                                                                      

 :تاريخ ثبت:                                                         ثبت مجدد/ هيأت اجرايی جذبشماره ثبت در دبيرخانه                                                                                     :نام مؤسسه ب فرم 
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 به                           خانم                                                از   / آقای  درخصوص تبديل وضعيت                                 مؤسسه هيأت اجرايی جذبصورتجلسه  -3 -ب                       
 

 

 

کساب  و  کاارگروه بررسای تواناایی علمای    تأیید با عنایت به 

تبادیل وضاعیت    آئین نامه« 1»حداقل امتیازهای الزم از ماده 

صورتجلساه  )« 1»موضوع مااده   کمیسیون تخصصیتوسط 

هیاأت  اجرایای     ................در جلساه ماور     پرونده ،(پیوست

امتیااز از  .. .......به اخذ  وجهتبا و  مطرح ذیربط مؤسسه جذب

« 4»از مااده   امتیاز ............، «3» مادهامتیاز از . .......، «2» ادهم

 ......................باا  یااد شاده،    ماواد از مجماوع   امتیاز .............و 

حداقل امتیاز الزم از رأی مخالف ...................... موافق  و رأی 

  :دارا تبدیل وضعیتمواد مذکور را برای 

o پروناده ناامبرده واجاد شارایط     بنابراین  می باشد و

 جهااات ارسااااي باااه هیاااأت  مرکااازی جاااذب  الزم 

 .تشخيص داده شد

o  پرونده ناامبرده واجاد شارایط    نمی باشد و بنابراین

تشخخيص   جهت ارساي به هیأت مرکزی جاذب الزم 

 .شدنداده 
 

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

 امضاء
 حقیقی حقوقی

        

 :توضيحات الزم در صورت عدم موافقت
 

 دبير هيأت اجرايی جذب

 :امضاء   :                                                                            نام و نام خانوادگی
 رييس هيأت اجرايی جذب

 :امضاء                                         :                              نام و نام خانوادگی 
 

 

 :تاريخ ثبت:                                                         ثبت مجدد/ هيأت اجرايی جذبشماره ثبت در دبيرخانه                                                                                     :نام مؤسسه بفرم 

 
 


