فرم سوابق علمی (شماره )2
صفحه 1
شغل:
محل خدمت مندرج در دفترچه آزمون استخدامی:
کد شغل محل مندرج در دفترچه آزمون استخدامی:

 -1مشخصات فردي:
نام و نام خانوادگی :

کد ملی :

محل تولد :

تاریخ تولد :

وضعیت تأهل :

آدرس الکترونیکی:

تلفن تماس(: )1

تلفن تماس(: )2

آدرس :

عنوان پروژه و يا پايان نامه:
مقطع

استاد راهنما

عنوان

کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری

 -1گواهی دوره زبان خارجی:
با توجه به جدول ذیل ،چنانچه از  2سال پیش تا کنون دارای یکی از نمرات زیر می باشید ،نوع آزمون ،نمره و تاریخ مربوطه را مرقوم
فرمایید.
نام آزمون

TOEFL

نمره
Paper Based

 745به باال

IBT

 57به باال

Computer Based

 212به باال
 6به باال

IELTS

سایر  -نوع آزمون

نمره اخذ شده

تاریخ آزمون

صفحه 2

فهرست کتاب ها:
(عنوان کتاب ،سال انتشار ،عنوان انتشارات)

نام نویسندگان (به ترتیب ذکر شده روی جلد)

تألیف

کتاب ها
ترجمه

 -2فهرست مقاالت:
(عنوان مقاله ،سال انتشار ،عنوان مجله ،صفحات)

مقاله های چاپ شده
در مجالت ( - ISIعلمی پژوهشی )ISC -با ارایه
مستندات معتبر در خصوص مقاالت مربوطه و
همچنین نوع مجله

مقاله های چاپ شده در مجالت علمی ترویجی با
ارایه مستندات معتبر

مقاله های چاپ شده در همایش ها ،کنفرانس ها و
غیره با ارایه مستندات معتبر

نام نویسندگان

 -3طرح پژوهشی:
ردیف

صفحه 3
عنوان طرح

نام همکاران

تاریخ شروع

تاریخ پایان

1
2
3

 -4ساير
عنوان

توضیحات

ارائه اثر علمی ،فنی ،ادبی و هنری مرتبط در جشنواره های ملی(یا بین المللی) و کسب
رتبه
اثر هنری ملی(بین المللی)
اکتشاف و اختراع یا نظریه پردازی به ثبت رسیده و برگزیدگی المپیادهای علمی
جوایز وتشویق نامه های علمی ملی(یا بین المللی)

اينجانب  ...........گواهی مینمايم که کليه مطالب اين فرم و ساير پيوستهاي مورد درخواست ،در نهايت دقت و صحت ،تكميل
گرديده است و چنانچه خالف آن ثابت شود ،دستگاه اجرايی مجاز است مطابق مقررات با اينجانب رفتار نمايد.

نام و نام خانوادگی داوطلب معرفی شده  -امضاء

