
 

تعالی باسمه  

 اجرايی هایدستگاه استخدامی آزمون نهمین منتخبین پژوهشی و علمی سوابق و فردی مشخصات فرم

 1400 سال کشور

 2فرم شماره 

 

 مشخصات فردي -1

 نام و نام خانوادگی: شماره ملی: نام پدر:

 تاریخ تولد: محل تولد: شماره شناسنامه:

 تاریخ اتمام / صدور کارت:   ............................              وضعیت نظام وظیفه:

 ................... دلیل:  □سایر   □ موقت یتمعاف   □دائم  یتمعاف   □پایان خدمت  

 □ متاهل    □ مجرد      هل: وضعیت تأ

 تعداد فرزندان:

 :نشانی

 :  )به همراه کد شهر(تلفن ثابت  تلفن همراه:

 تلفن تماس ضروري: پست الکترونیکی:

 

 سوابق تحصیلی -2

 کشور/ شهر 

 تحصیلمحل 
 معدل نام واحد آموزشی

تاریخ فارغ 

 التحصیلی 
 مقطع تحصیلی / گرایش رشته تحصیلی

 دیپلم     

 کاردانی     

 کارشناسی     

 عنوان پروژه / نام استاد راهنما 

 کارشناسی ارشد     

 راهنما نامه / نام استادعنوان پایان 

 يدکتر     

 عنوان رساله / نام استاد راهنما 

 ايسوابق حرفه  -3

 سمت نام سازمان / شرکت

 همکاري زمان مدت

 علت قطع همکاري
 حوزه تخصصی/ 

 شرح وظایف
مجموع  تا از

 سال ماه سال ماه به ماه

         

         

         

         

         



 

 سوابق علمی و پژوهشی -4

 عنوان مقاله
 ناشر

 (همایش)نام مجله / 
 مقالهنوع  

 اسامی نویسندگان سال انتشار پژوهشی/ ترویجی و...( -)علمی

     

     

     

 مؤلفین/ مترجمین سال انتشار تألیف / ترجمه ناشر عنوان کتاب 

     

     

     

 سال/ زمان اجرا محل انجام )مجری / همکار( متسِ کارفرما عنوان طرح/ پروژه تحقیقاتی

     

     

     

 و ...( ، حافظ قرآن کریمداخلی/خارجی علمی مجامع معتبر ، المپیاد دانشجویی،هاجشنواره مسابقات، ثبت اختراع، برگزیدهگواهی ) سایر 

     

     

 

 مهارت زبان خارجی -5

 توضیحات میزان تسلط )خواندن، نوشتن، مکالمه( توانمندي عنوان 

    

    

 توضیحات اخذ شدهنمره  تاریخ آزمون مدرک زبان

    

    

 

 رایانهتوانمندي کار با  -6

 صدور  رجعسال و م ؟ )بلی/خیر(گواهینامه  میزان تسلط ICDL هاي عمومیمهارت

    ویندوز

    Word -پرداز واژه

    EXCEL  - گسترده صفحه

     Access -داده پایگاه 

     Point Power - مطالب ارائه 

    اینترنت - کهشب

سایر
 

نرم
ي 
افزارها

ی 
ص
ص
خ
ت

     

    

    



    

 )عمومی/ تخصصی( هاي اخذ شدهگواهینامه -7
 اخذ مدرکسال  مرجع صدور ساعات دورهمیزان  عنوان

    

    

    

    

    

    

 

 

 ...................... طببور صببحیم تکمیببل نمببودم  ه را ببب فببرمکلیببه منببدرجات قیببد  شببده در ایببن ...................................اینجانببب

 مجبباز اسببت کشببور مببدار  تجهیببز و توسببعه ، نوسببازیسببازمان گببردد، و اثبببات و چنانچببه  مببواردی خببع  واقببع مشبباهده 

حبب   از جهببت کشببور مراتببب ااهببار خببع  واقببع را بببه سببازمان اداری و اسببتخدامی  ، پرونببده بررسببی ضببمن توقبب 

گونممه تعهممد اسممتخدامی بممراي تکمیممل ایممن فممرم هی ضمممنا  نمایببد.  گببزار  فرآینببد مصبباحبه و ارزیببابی داوطلببب

 نماید.میایجاد ن نوسازي ، توسعه و تجهیز مدارس کشورسازمان 

 

   :تاریخ تکمیل                                                                                                                            

 امضا:         

 


