
 نام و نام خانوادگی   

 ردیف  نوع مدارک  

 مدارک شخصی و هویتی 
نسخه تایپ شده با امضاء  2  1 پیوست شده(  word )فایل - 1فرم شماره  

نسخه  2  2 تمام صفحات شناسنامه  

نسخه  2  3 کارت ملی پشت و رو  

نسخه  2  4 کارت پایان خدمت پشت و رو 

قطعه  10  5 عکس رنگی   

دستنویس با  نسخه  2

 امضاء

 مختصری از شرح حال دوران زندگی با تکیه بر مسائل فرهنگی

 ، اجتماعی و ایثارگری با دست خط متقاضی
6 

 7 رزومه )سوابق آموزشی، پژوهشی، اجرایی و ..( نسخه  1

نسخه  2  8 آخرین حکم کارگزینی درصورت داشتن سابقه اشتغال 

نسخه  2 حضور در جبهه، همکاری با بسیج و ...گواهی سوابق ایثارگری اعم از    9 

نسخه  2  10 پرینت شرکت در فراخوان  

نسخه  1  11 گواهی عدم سوء پیشینه از دفاتر قضایی  

 مدارک تحصیلی 
نسخه بهمراه اصل  2  12 دانشنامه دکتری تخصصی  

نسخه بهمراه اصل  2  13 ریز نمرات دکتری  

نسخه بهمراه اصل  2 ارشد دانشنامه کارشناسی    14 

نسخه بهمراه اصل  2  15 ریز نمرات کارشناسی ارشد  

نسخه بهمراه اصل  2  16 دانشنامه کارشناسی  

نسخه بهمراه اصل  2  17 ریز نمرات کارشناسی  

 مدارک آموزشی و پژوهشی

نسخه  1  18 گواهی سوابق تدریس  

نسخه  1  
پژوهشی  -چاپ مقاالت در مجالت علمی  

 و علمی ترویجی و سایر مجالت دارای مجوز 
19 

نسخه  1  20 مقاالت در کنفرنسهای داخلی و بین المللی 

نسخه  1  21 تالیف و ترجمه کتاب  

نسخه  1  22 گواهی همکاری یا مجری طرحهای پژوهشی 

نسخه  1  
 گواهی عضویت در هیأت تحریریه و یا داوری

در مجله معتبر علمی و یا هیأت علمی کنگره   
23 

نسخه  1  
 گواهی عضویت در بنیاد ملی نخبگان 

و دفاتر استعدادهای درخشان    
24 

نسخه  1  25 گواهی اخذ جایزه از جشنواره یا المپیاد معتبر علمی 

نسخه  1  
 گواهی رتبه اول تا سوم آزمون ورودی 

مقاطع و یا فارغ التحصیلی    
26 

نسخه  1  27 گواهی تسلط به زبانهای خارجی  

نسخه  1  
 گواهی فعالیتهای فناوری )ثبت اختراع، پسا دکتری 

 ، تجاری سازی، دانش فنی و ...(
28 

نسخه  1  
 طراحی بسته های آموزشی )پوستر آموزشی،

راهنمای یادگیری، نرم افزار آموزشی و...(   
29 

نسخه  1 در رشته تخصصی  گواهی مهارت فنی/   30 

 


