بسمه تعالي

فزم شمارٌ 1-1

هيأت اجرايي جذب دانشگاه فردوسي مشهد
(پرسشنامه)
هخػَظ هتمبضيبى ّوىبسي ثػَست حك التذسيس
دس داًطگبُّب ٍ هؤسسبت آهَصش عبلي ،پژٍّص ٍ فٌبٍسي وطَس

هحل الػبق

تذكز مُم:
 -1خَاّطوٌذ است لجل اص تىويل ايي فشم آى سا ثِ دلت هطبلعِ فشهبييذ.
 -7لطفبً پشسطٌبهِ سا ثِ طَس وبهل ٍ خَاًب دس دٍ ًسخِ تىويل ًوبئيذ.
 -3تػَيش پشسطٌبهِ تىويل ضذُ پزيشفتِ ًويضَد.
 -1هطخػبت هتمبضي

عىس

وام.............................................................. :
وام خاوًادگي..................................................... :
وام پذر ............................ :شمارٌ شىاسىامٍ ..................... :محل تًلذ ......................... :محل صذير .................... :تاريخ تًلذ.............:
مذَب .............. :درصًرت داشته تابعيتي بٍ جش جمًُري اسالمي ايزان :وام كشًر ..............................تاريخ اخذ........................ :
يضععععععيل ت َعععععل :م عععععزد  مت َعععععل



شعععععمارٌ كعععععذ م عععععي.................................... :

ت فه َمزاٌ ............................................... :ت فه محل كار ......................................... :ت فه مىشل.................................. :
تلفي ديگشي وِ دسهَلع اضطشاسي ثتَاى ثب ضوب توبس گشفت..................................................................................:
يضعيل وظام يظيفٍ :خذهت وشدُ  هعبفيت تحػيلي هعبفيت دائن هطغَل خذهت تبسيخ پبيبى خذهت............................
مشخصات َمسز:
وام ي وام خاوًادگي ................................................. :تابعيل ................................... :مذَب ................................ :محل تًلذ..................:
مذرك تحصي ي ...................................... :شغل........................... :
وشاوي ي ت فه محل كار َمسز........................................................................................................................................................................:

 -2سًابق تحصيالت داوشگاَي:
رديف

مقطع تحصيلي

1

كارشناسي ارشذ

2

دكتري

3

دورههاي تخصصي ديگر

رشتٍ
تحصيلي

معدل

داوشگبٌ محل

كشًر محل

تحصيل

تحصيل

تبريخ شريع

تبريخ پبيبن

 -3سًابق آمًسشي ي پژيَشي :چٌبًچِ دس داًطگبُّب يب هؤسسبت آهَصش عبلي ٍ پژٍّطي سبثمِ تذسيس يب پژژٍّص
داسيذدس جذٍل ريل هشلَم فشهبييذ.
وبم داوشگبٌ يب مؤسسٍ
آمًزشي ي پژيَشي

عىًان درسَبيي كٍ
تدريس ومًدٌ يب ميومبئيد

تبريخ
شريع

تبريخ
پبيبن
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آدرس مؤسسٍ

تلفه

 -4سًابق اشتغال متقاضي:
نام محل كار

ياحد سبزمبوي

وًع
مسئًليت

شُرستبن

تبريخ

تبريخ

شريع

پبيبن

وشبوي

تلفه

 -5معزفان ع مي :هطخػبت سِ ًفش اص افشادي وِ ثِ لحبظ علوي ضٌبخت جبهعي اص ضوب داضتِ ثبضٌذسا دسجذٍل ريژل
هشلَم فشهبييذ( .هعشفبى دسغَست اهىبى ضبغل دس ثخص ّبي دٍلتي ٍتشجيحبً داًطگبّي يب حَصٍي ثَدُ اص ثستگبى
سججي ًٍسجي ًجبضذ).
رديف

وبم ي وبم خبوًادگي

وًع رابطٍ ي وحًِ
آشىبيي

مدت
آشىبيي

شغل معرف

وشبوي محل كبر يب سكًوت

تلفه ثببت ي َمراٌ

1
2
3

 -6معزفان عمًمي :هطخػبت پٌج ًفش اص افشادي وِ ثِ لحبظ اخاللي ٍ هزّجي ضٌبخت جبهعي اص ضوب داضتِ ثبضژٌذ سا
دسجذٍل ريل هشلَم فشهبييذ(.هعشفبى دس غَست اهىبى ضبغل دس ثخصّبي دٍلتي ٍ تشجيحبً داًطگبّي يب حژَصٍي
ثَدُ اص ثستگبى سججي ًٍسجي ًجبضٌذ).
رديف

وبم ي وبم خبوًادگي

وًع رابطٍ ي وحًِ
آشىبيي

مدت
آشىبيي

شغل معرف

1
2
3
4
5
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وشبوي محل كبر يب سكًوت

تلفه ثببت ي
َمراٌ

 -7وشاوي متقاضي:
كدپستي

وشبوي كبمل پستي

تلفه ثببت ي َمراٌ

هحل سىًَت فعلي:
هحل وبس:
پست الىتشًٍيىي:

مذارك السم بزاي تشكيل پزيوذٌ:
 -1تػَيش(آخشيي هذسن تحػيلي دٍ ًسخِ)
 -7اسصضيبثي دائن يب هَلت هذاسن تحػيلي اخز ضذُ اص وطَسّبي خبسجي وِ تَسط ٍصاست علَم ،تحميمبت ٍ فٌبٍسي يب
ٍصاست ثْذاضت ،دسهبى ٍ آهَصش پضضىي اسصضيبثي ضذُ ثبضذ.
 -3ضٌبسٌبهِ علوي(خالغِ)
 -4تػَيش وبست هلي(ّش دٍ طشف) دس يه ًسخِ
 -5يه ًسخِ تػَيش اص توبهي غفحبت ضٌبسٌبهِ
 -6يه ًسخِ تػَيش ثشي پبيبى خذهت يب هعبفيت دائن يب هَلت يب دٍسُ ًظبم ٍظيفِ
 -7چْبس لطعِ عىس جذيذ 3 ×4
 -8ضشح حبل هختػشي اص دٍساى صًذگي خَد ثب تىيِ ثش جٌجِّبي عميذتي ٍ علوي

ايٌجبًت

ثب غحت ٍ دلت ثِ سؤاالت ايي پشسطٌبهِ پبسخ گفتژِ ٍ ًسژجت ثژِ آى خژَد سا

هسئَل ٍ هتعْذ هيداًن .ضوٌبً توبهي هذاسن خَاستِ ضذُ فَق سا ّوشاُ ثب ايي پشسطٌبهِ اسسبل هيًوبين چٌبًچِ ثِ دليل
ًمع هذاسن پشًٍذُ ايٌجبًت ثالالذام ثوبًذ ،هسئَليت آى ثش عْذُ هي هيثبضذ ٍ ّيأت اجشايژي جژزة اعاژبي ّيژأت
علوي داًطگبُ دس ايي ثبسُ ّيچگًَِ هسئَليتي ًذاسد.
تذكزًَ :ضتي تبسيخ تمبضب ضشٍسيست ،لطفبً فشاهَش ًفشهبييذ.
اهاب ٍ تبسيخ تمبضب:
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