
محل 
الصادق 
 عکس

  بسمه تعالی
  هیأت اجرایی جذب دانشگاه کاشان

  )پرسشنامه(                            
  ............................در گروه   ) بورس(راتبه ....... ..................در گروه  مخصوص داوطلبان استخدام پیمانی 

  ...........................در گروه  قراردادي  طرح سربازي 
  هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري کشور

  :تذکر مهم
  .خواهشمند است قبل از تکمیل این فرم آن را به دقت مطالعه فرمایید -1
 .لطفاً پرسشنامه را به طور کامل و خوانا تکمیل نمایید -2
 .دبیرخانه هیأت اجرایی جذب ارسال فرمایید –اوندي دانشگاه کاشان بلوار قطب ر 6کیلومتر  –به آدرس کاشان پس از تکمیل پرسشنامه آنرا  -3
  
  مشخصات متقاضی - 1

  ...................... :محل تولد  ........................... :شماره شناسنامه  ........................... :نام پدر  ................................ :نام خانوادگی  ............................... :نام
  متأهل  مجرد: وضعیت تأهل..........................   :تابعیت   ............................ :مذهب  ...................................... :تاریخ تولد  ..................... :محل صدور

  : ...............................................تلفن محل کار  : ...........................................تلفن همراه  ...................: ......................................شماره کدملی
  ......................................: ....تلفن دیگري که در مواقع ضروري بتوان با شماره تماس گرفت  : ..............................................تلفن منزل

  تاریخ پایان خدمت   مشغول خدمت   معافیت دائم   معافیت تحصیلی   خدمت کرده   :وضعت نظام وظیف
            :مشخصات همسر

  : .......................محل تولد  : ...............................مذهب   ............: ...............تابعیت  ......................................................... : نام و نام خانوادگی
      : ...............................شغل  ...................:..................مدرك تحصیلی

        :نشانی و تلفن محل کار همسر
..................................................................................................................................................................................................................................................................  

  
  :سوابق تحصیالت دانشگاهی - 2

  

کشور محل   رشته تحصیلی  مقطع تحصیلی  ردیف
  تحصیل

دانشگاه محل 
  معدل  تاریخ پایان  تاریخ شروع  تحصیل

              کارشناسی  1
              کارشناسی ارشد  2
              دکتري  3

  
  .ذیل مرقوم فرمایید چنانچه در دانشگاهها یا موسسات و آموزش عالی و پژوهشی سابقه تدریس یا پژوهش دارید در  جدول: سوابق آموزشی و پژوهشی -3

  

نام دنشگاه یا موسسه آموزشی 
  و پژوهشی

  عنوان درسهایی که تدریس
  تلفن  آدرس موسسه  تاریخ پایان  تاریخ شروع  نموده یا می نمایید 

            
            
            

  
  سوابق اشتغال متقاضی - 4

  

  تلفن  انینش  تاریخ پایان  تاریخ شروع  شهرستان  نوع مسئولیت  واحد سازمانی  نام محل کار
                
                
                

 1فرم شماره 



  
معرفان درصورت امکان (. مشخصات سه نفر از افرادي که به لحاظ علمی شناخت جامعی از شما داشته باشند را در جدول ذیل مرقوم فرمایید: معرفان علمی - 5

  ).اشندهاي دولتی و ترجیحا دانشگاهی و یا حوزوي بوده از بستگان سببی و نسبی نبشاغل در بخش
  

نوع رابطه و نحوه   نام و نام خانوادگی  ردیف
  ثابت و همراهتلفن   نشانی محل کار یا سکونت  شغل معرف  مدت آشنایی  آشنایی

1              
2              
3              

  
معرفان درصورت ( .مرقوم فرماییدمشخصات پنچ نفر از افرادي که به لحاظ اخالقی و مذهبی شناخت جامعی از شما داشته باشند را در جدول : معرفان عمومی - 6

  ).و از بستگان سببی و نسبی نباشندهاي دولتی و ترجیحاً دانشگاهی و یا حوزوي بوده امکان شاغل در بخش
  

نوع رابطه و نحوه   نام و نام خانوادگی  ردیف
   ثابت و همراهتلفن   نشانی محل کار یا سکونت  شغل معرف  مدت آشنایی  آشنایی

1              
2              
3              
4              
5              

  
  :نشانی متقاضی - 7

  

  تلفن ثابت و همراه  کدپستی  نشانی کامل پستی
      :محل سکونت فعلی

      :محل کار
      :پست الکترونیک

  
  
  
  

آن خود را مسـئول و متعهـد    با صحت و دقت به سواالت این پرسشنامه پاسخ گفته و نسبت به................................................... اینجانب 
چنانچه بـه دلیـل نقـص مـدارك پرونـده      . نمایمدانم، ضمناً تمامی مدارك خواسته شده فوق را همراه با این پرسشنامه ارسال میمی

باشد و هیأت مرکزي جذب اعضاي هیأت علمی دانشگاه در این بـاره هیچگونـه   اینجانب بال اقدام بماند، مسئولیت آن برعهده من می
  .سئولیتی نداردم

  .نوشتن تاریخ تقاضا ضروري است، لطفاً فراموش نفرمایید: تذکر
  

  نام و نام خانوادگی متقاضی و محل امضا
  :تاریخ

  
 


