بسمه تعالی

هیات ارجایی جذب

علم
اعضای هیات ی

قابل توجه اعضای هیات علمی رسمی آزمایشی

اعضبی ّیبت علوی کِ اذیطا اظ پیوبًی ثِ ضسوی آظهبیشی تجسیل ٍضعیت شسُ اًس ٍ حکن کبضگعیٌی ضسوی آظهبیشی ضا زضیبفت ًوَزُ

اًس ،الظم است جهت احتساب سنوات خدمت پیمانی قبل از تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی

ًسجت ثِ تکویل زلیك فطم

پیَستی ٍ تحَیل فطم ثِ زثیطذبًِ ّیبت اجطایی جصة زاًشگبُ جْت تکویل ازاهِ لسوت ّبی ذبم فطم السام ًوَزُ ٍ ثعس اظ پس گطفتي
فطم اظ زثیطذبًِ ّیبت اجطایی جصة فطم هطثَطِ ضا ثِ ّوطاُ پیَست ّب ثِ زفتط هعبًٍت هحتطم آهَظشی زاًشگبُ تحَیل زٌّس.
توجه :لسوت ّبی الف ٍ ة ٍ ج ٍ ز ثصَضت ذبم ثبلی ثوبًس
تَجِ :تصَیطحکن ثَضس زض صَضت ثَضسیِ ثَزى ٍ اٍلیي حکن پیوبًی ٍ اٍلیي حکن ضسوی آظهبیشی پیَست شَز.

ع ه علم
نش
دبیرخاهن هیأت ارجایی جذب ا ضای یأت ی دا گاه

بسمه تعالی

هیات ارجایی جذب

صَضت جلسِ احتسبة سٌَات ذسهت پیوبًی لجل اظ تجسیل ٍضعیت عضَ ّیبت علوی ثِ ضسوی آظهبیشی

ذبًَازگی:
ًبم ًٍبم علم
اعضای هیات ی

شوبضُ هلی:

ضشتِ تحصیلی ٍ گطٍُ:

شوبضُ شٌبسٌبهِ صبزضُ:

تبضید تَلس:

تبضید استرسام پیوبًی:

تبضید اذص هسضن:

زاًش آهَذتِ زاًشگبُ تطثیت هسضس :

هحل اذص هسضن:

هطتجِ علوی:

ٍضعیت ًظبم ٍظیفِ :هعبف زائن:

هست هَضز زضذَاست :اظ تبضید :

اًجبم زازُ:

تب تبضید:

:سبل

زضذَاست :پبیِ سٌَاتی:
هسضسی ضویوِ گطزز.

:ضٍظ

پبیِ ثَضسیِ:

ذیط:

ثلی :

ثب استفبزُ اظ ططح سطثبظی:
 :سبل

ثِ هست :

ٍضعیت جصة اظ ططیك :ثَضسیِ (زض صَضت هثجت ثَزى حکن ثَضس ضویوِ گطزز) :ثلی:
:هبُ

تبضید ضسوی آظهبیشی:

ذیط :

 :ضٍظ

:هبُ

فطاذَاى جصة یب آظاز:
پبیِ تطثیت هسضس( :زض صَضت هثجت ثَزى گَاّی صالحیت

پبیِ ًظبم ٍظیفِ:

الف) :فعبلیت ّبی آهَظشی (ثطاسبس فطم هَضز تبیس ّیبت جصة زاًشگبُ تکویل ٍ ضویوِ گطزز).
هجوَع اهتیبظ کست شسُ

ًَع فعبلیت
کیفیت تسضیس
کویت تسضیس(هیبًگیي ًیوسبل ّبی زٍضُ پیوبًی شکط شَز)
ة) :فعبلیت ّبی پژٍّشی (ثط اسبس فطم هَضز تبییس ّیبت اجطایی جصة زاًشگبُ تکویل ٍ ضویوِ گطزز).

هجوَع اهتیبظ کست شسُ

ًَع فعبلیت
همبالت علوی ٍپژٍّشی ( ثٌس )1-3
هجوَع فعبلیت ّبی پژٍّشی

ج) :هجوَع اهتیبظ فعبلیت ّبی اجطایی (ثط اسبس فطم هَضز تبییس ّیبت اجطایی جصة اعضبی ّیبت علوی زاًشگبُ تکویل ٍ ضویوِ گطزز).
ًَع فعبلیت
هجوَع اهتیبظ کست شسُ
ضعبیت ًظن ٍ اًضجبط زضسی ٍ شئًَبت آهَظشی (ثِ اظائ ّط ًیوسبل )./7
عٌَاى هسئَلیت اجطایی

شطٍع هسئَلیت

تبضید ٍشوبضُ هسئَلیت

پبیبى هسئَلیت

هست هسئَلیت

هجوَع فعبلیت ّبی علوی ٍ اجطایی
ز) :هحل تبییس زثیطذبًِ ّیبت اجطایی جصة زاًشگبُ:
زضذَاست ًبهجطزُ زض جلسِ شوبضُ :

هَضخ :

ثب تَجِ ثِ هَاضز فَق الصکط ثب اعطب :

سبل:

ٍ تعساز:

پبیِ ثَضس ٍ

-1هعبٍى آهَظشی زاًشگبُ :

ًظبم ٍ

تبضید:

هْط ٍاهضب :

کویتِ تطفیعبت اعضبی ّیبت علوی زاًشگبُ شْطکطز هططح ٍ
هبُ:

ٍ ضٍظ :

تطثیت هسضس ذبًن /آلبی

 -2هعبٍى پژٍّشی ٍ فٌبٍضی زاًشگبُ :

سٌَات پیوبًی
هَافمت/هربلفت ثِ عول آهس.

ً -3وبیٌسُ ضئیس زاًشگبُ:

