آرم موسسه
گسارشوامٍ(شناسنامه)علمیعضًَياتعلمیآمًزشیمتقاضیتثدیليضعيتازرسمیآزمایشیتٍرسمیقطعی

تراساسدرصدتعييهشدٌحسةاتالغيٍشمارٌ15/189576مًرخ 96/08/17ازآیيهوامٍارتقایمرتثٍاعضایَياتعلمیمصًبجلسٍ776مًرخ94/12/18شًرایعالیاوقالب
فرَىگیيشيًٌوامٍاجرایی آن
کارتزگ الف

هَسسِ
:
شوارُ ثثت اٍلیِ در دتیزخاًِ ّیات اجزایی جذب

ًام هؤسسِ:

تاریخ ثثت اٍلیِ:

الف  -1-هشخصات عوَهی هتقاضی
ًام خاًَادگی:

کارشٌاس□ :

رشتِ/گزایش:

گزٍُ:

ٍضعیت قثلی:

ًام:

هزتثِ علوی تذٍ استخذام:

آسهایشی
:
تاریخ تثذیل ٍضعیت تِ رسوی

تاریخ آخزیي تزفیع:

تاریخ تَلذ:

هزتثِ علوی فعلی:

کذ هلی:

پایِ فعلی:

پیواًی□ :

آیا اس هَسسِ دیگز اًتقال یافتِایذ:
خیز□

تلی□

ًام هَسسِ:

الف -2-سَاتق تحصیلی
هقطع تحصیلی

کارشٌاسی ) /(B.Scسطح  2حَسُ

کارشٌاسیارشذ ) / (M.Scسطح  3حَسُ/
دکتزای حزفِای )(M.D

دکتزای تخصصی )/(Ph.Dسطح  4حَسُ

رشتِ تحصیلی ٍ گزایش
هؤسسِ هحل اخذ هذرک
شْز ٍ کشَر هحل اخذ هذرک
هعذل
تاریخ اخذ هذرک
عٌَاى پایاىًاهِ یا رسالِ

عضَ ّیات علوی

دتیز کویتِ هٌتخة:

رییس کویسیَى تخصصی:

دتیز ّیات اجزایی جذب هَسسِ:

ًام ٍ ًام خاًَادگی :

ًام ٍ ًام خاًَادگی :

ًام ٍ ًام خاًَادگی :

ًام ٍ ًام خاًَادگی :

اهضاء:

اهضاء:

اهضاء:

اهضاء:

تذکزات هْن:

 .1کبضثطگّبی زست ًَیس ٍ یب هرسٍش (زاضای ذظ ذَضزگی ،الک گطفتگی ٍ  )...فبقس اعتجبض ثَزُ ٍ قبثل ثجت زض زثیطذبًِ ّیبت اجطایی جصة ًویثبشس.
 .2کبضثطگّبی " فبقس شوبضُ ٍ تبضید ثجت زثیطذبًِ ّیبت اجطایی جصة " ٍ "فبقس تبییس هطاجع شیطثظ" قبثل ثطضسی ًویثبشس.
 .3هسئَلیت تکویل ،تغجیق ٍ تأییس هٌسضجبت کلیِ کبضثطگ ّب حست هَضز ثط عْسُ اهضب کٌٌسگبى یب هطاجع تأییس کٌٌسُ شیل کبضثطگّبی هطثَط است.
 .4اضائِ هستٌسات هَاضز هٌسضج زض کبضثطگّب (آثبض ٍ تألیفبت ،تأییسیِّب ٍ  )...الظاهی هی ثبشس .
 .5زض ّط هطحلِ ای کِ صحت ،اصبلت ٍ اعتجبض هسضک ٍ اعالعبت اضائِ شسُ اظ عطف هتقبضی ،هَضز ذسشِ قطاض گیطز ،هَضَع ثطای ثطضسی ثِ هطاجع شیصالح اضجبع هیشَز.
 .6تکویل توام هَارد فَق الشاهی هی تاشذ.

کارتزگ ب 1

صَرتجلسِ کویسیَى فزٌّگی (صَضتجلسِ کویسیَى ترصصی هَضَع هبزُ  )1درخصَص تثذیل ٍضعیت اس  ......تِ  ......آقای/خاًن …

تقبضبی آقبی  /ذبًن  ............زض جلسِ هَضخ ..........
کویسیَى فطٌّگی (صَضتجلسِ کویسیَى ترصصی هَضَع هبزُ  )1هغطح
ٍ ثب عٌبیت ثِ اذص  ...........اهتیـبظ اظ فعبلیت ّبی فطٌّگی،
حـساقل اهتیــبظ الظم اظ هبزُ « »1ضا ثطای تجسیل ٍضعیت اظ
 ........ثِ : ........

ردیف

ًام ٍ ًام خاًَادگی

سوت

شوارُ ٍ تاریخ ثثت:

هزتثِ علوی

رشتِ تخصصی

اهضاء

□ دارا هی تاشذ ٍ ثٌب ثط ایي زض صَضت احطاظ سبیط شطایظ
هطثَط ثِ هَاز « » 4« ٍ » 3« ،» 2حست هَضز (زضصس هصَة
اهٌبی هَسسِ ٍ هغبثق اثالغیِ شوبضُ  15/189576هَضخ  )96/08/17اظ
آییيًبهِ اضتقبی هطتجِ اظ سَی کویسیَى ترصصی هَسسِ،
ّیبت
پطًٍسُ ًبهجطزُ ٍاجس شطایظ الظم جْت عطح زض
اجطایی جصة هَسسِ تشریص زازُ شس.
□ دارا ًوی تاشذ ٍ ثٌب ثط ایي پطًٍسُ ًبهجطزُ ٍاجس شطایظ
الظم جْت عطح زض ّیبت اجطایی جصة هَسسِ تشریص
زازُ ًشس.

تَضیحات السم در صَرت عذم هَافقت:
دتیز کویسیَى فزٌّگی
ًام ٍ ًام خاًَادگی:

رییس کویسیَى فزٌّگی
اهضاء:

ًام ٍ ًام خاًَادگی:

اهضاء :

کارتزگ ب 2

صَرتجلسِ کویتِ هٌتخة درخصَص تثذیل ٍضعیت اس  ........تِ  ......آقای/خاًن

تقبضبی آقبی /ذبًن  ....زض جلسِ هَضخ  ..........کویتِ هٌترت
هَسسِ هغطح ٍ ثب عٌبیت ثِ اهتیبظات اذص شسُ اظ هَاز شیل:

ردیف

ًام ٍ ًام خاًَادگی

سوت

شوارُ ٍ تاریخ ثثت :

هزتثِ علوی

رشتِ تخصصی

اهضاء

اهتیاس هادُ 2
اهتیاس هادُ 3
اهتیاس هادُ 4
هجوَع

حساقل اهتیبظ الظم ضا ثطای تجسیل ٍضعیت ثطاسبس

(زضصس

هصَة اهٌبی هَسسِ ٍ هغبثق اثالغیِ شوبضُ  15/189576هَضخ :))96/08/17
□ دارا هی تاشذ ٍ ثٌب ثط ایي زض صَضت احطاظ شطایظ
« »1اظ سَی کویسیَى
هطثَط ثِ هبزُ
فطٌّگی(صَضتجلسِ کویسیَى ترصصی هَضَع هبزُ
 ،)1پطًٍسُ ًبهجطزُ ٍاجس شطایظ الظم جْت عطح زض
کویسیَى ترصصی هَسسِ تشریص زازُ شس.
□ دارا ًوی تاشذ ٍ ثٌب ثط ایي پطًٍسُ ًبهجطزُ ٍاجس شطایظ
ضثظ
الظم جْت عطح زض کویسیَى ترصصی شی
تشریص زازُ ًشس.
دالیل عذم هَافقت:

دتیز کویتِ هٌتخة
ًام ٍ ًام خاًَادگی:

رییس کویتِ هٌتخة
اهضاء:

ًام ٍ ًام خاًَادگی:

اهضاء:

کارتزگ ب 3

صَرتجلسِ کویسیَى تخصصی درخصَص تثذیل ٍضعیت اس  .........تِ  ..........آقای/خاًن ......

تقبضبی آقبی /ذب ًن  ....زض جلسِ هَضخ  ..........کویسیَى
ترصصی هَسسِ هغطح ٍ ثب عٌبیت ثِ اهتیبظات اذص شسُ اظ
هَاز شیل:

ردیف

ًام ٍ ًام خاًَادگی

سوت

شوارُ ٍ تاریخ ثثت:

هزتثِ علوی

رشتِ تخصصی

اهضاء

اهتیاس هادُ 2
اهتیاس هادُ 3
اهتیاس هادُ 4
هجوَع

حساقل اهتیبظ الظم ثطاسبس

(زضصس هصَة اهٌبی هَسسِ

ٍ هغبثق

اثالغیِ شوبضُ  15/189576هَضخ  ))96/08/17ضا ثطای تجسیل ٍضعیت اظ
 ........ثِ : ........
□ دارا هی تاشذ ٍ ثٌب ثط ایي زض صَضت احطاظ شطایظ هطثَط
ثِ هبزُ « » 1اظ سَی کویسیَى فطٌّگی(صَضتجلسِ کویسیَى
ترصصی هَضَع هبزُ  ، )1پطًٍسُ ًبهجطزُ ٍاجس شطایظ الظم
جْت عطح زض ّیبت اجطایی جصة هَسسِ تشریص زازُ
شس.
□ دارا ًوی تاشذ ٍ ثٌب ثط ایي پطًٍسُ ًبهجطزُ ٍاجس شطایظ
الظم جْت عطح زض ّیبت اجطایی جصة هَسسِ تشریص
زازُ ًشس.
دالیل عذم هَافقت:
رییس کویسیَى تخصصی:
ًام ٍ ًام خاًَادگی:

دتیز ّیات اجزایی جذب
اهضاء:

ًام ٍ ًام خاًَادگی:

اهضاء:

کارتزگ ب 4

صَرتجلسِ ّیات اجزایی جذب درخصَص تثذیل ٍضعیت اس  .......تِ  ........آقای/خاًن .......

ثِ پیشٌْبز کویسیَى فطٌّگی ٍ ّوچٌیي
هؤسسِ هجٌی ثط تجسیل ٍضعیت آقبی  /ذبًن  ...............اظ  ............ثِ
 ....................زض جلسِ هَضخ ّ .................یبت اجطایی جصة هغطح
ٍ صالحیت ایشبى ثب تَجِ ثِ کست  .......اهتیبظ ثِ شطح جسٍل ظیط:
کویسیَى ترصصی

ردیف

ًام ٍ ًام خاًَادگی

شوارُ ٍ تاریخ ثثت:

سوت

هزتثِ علوی

رشتِ تخصصی

اهضاء

اهتیاس هادُ 1
اهتیاس هادُ 2
اهتیاس هادُ 3
اهتیاس هادُ 4
هجوَع

اظ هَاز 4گبًِ ثطاسبس
هَضخ  ))96/08/17اظ آییي ًبهِ اضتقبء هطتجِ  ،ثب  ............ضأی هَافق ٍ

(زضصس هصَة اهٌبی هَسسِ ٍ هغبثق اثالغیِ شوبضُ 15/ 189576

 ...........ضأی هربلف
□ هَرد تصَیة قزار گزفت.
□ هَرد تصَیة قزار ًگزفت.
دتیز ّیات اجزایی جذب
ًام ٍ ًام خاًَادگی:

رییس ّیات اجزایی جذب
اهضاء:

ًام ٍ ًام خاًَادگی:

اهضاء:

