بسمه تعالی
(پیوست شماره یک)
برگ درخواست متقاضیان طرح خدمت نظام وظیفه در دانشگاه ایران
(سرباز پژوهشیار)
شماره پرونده......................:
* مشخصات فردی
نام خانوادگی

نام

تاریخ تولد

نام پدر

شماره شناسنامه

محل تولد

آخرین مدرک تحصیلی

کد ملی:
* تاریخ اعزام به خدمت

/

1399 /

* مشخصات فردی
ردیف

مقطع

1

دیپلم

2

کاردانی

3

لیسانس

4

فوق لیسانس

5

دکتر

رشته تحصیلی/گرایش

نام موسسه آموزشی

شهرستان

معدل

تاریخ شروع /خاتمه

* خالصه سوابق شغلی و تجربیات عملی(به ترتیب زمانی)
ردیف

نام موسسه یا محل اشتغال تحصیل /همکاری

نوع همکار

عنوان فعالیت

از تاریخ

تا تاریخ

علت قطع همکاری

شغلی

* مهارتها و توانایی ها
ردیف

نام دوره های آموزشی /عنوان مهارت

موسسه ارایه دهنده

طول دوره

درجه مهارت اکتسابی

ارایه توضیحات الزم

* چنانچه عالقمند به انتخاب زمینه ای جهت گذراندن طرح خدمت نظام وظیفه در دانشگاه هستید که در آن زمینه از برخی از مهارت های خود استفاده نمایید،

تواناییهای علمی ،فنی و تجربه خود را به طور خالصه ذکر نمایید.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* مشخصات سه نفر از معرفین( در خصوص وضعیت علمی و عمومی) به غیر از وابستگان سببی و نسبی شاغل در دانشگاه
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن همراه

آدرس

* نشانی متقاضی آدرس محل سکونت

آدرس:

کد پستی:

تلفن:

* سایر مشخصات


خانواده ایثارگر :شهدا



وضعیت تاهل :مجرد



سایر شرایط :معاف از رزم



بورسیه دانشگاه

ایتام



م متاز در رشته تخصصی

مفقوداالثر
متاهل

جانبازان

آزادگان

رزمندگان با حداقل  6ماه سایقه جبهه

(تعداد فرزندان)
تحت پوشش سازمان بهزیستی

تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)

( با ارایه معرفی نامه)

رتبه اول تا سوم رشته
( با ذکر رشته و دلیل ممتاز بودن) (این قسمت توسط واحد متقاضی تأیید تکمیل شود).

اینجانب متعهد می شوم:
 -1برگه اعزام به خدمت خود را در تاریخی که توسط دانشگاه مشخص شده باشد تحویل داده و در صورت استفاده از امریه سازمان دیگر یا اخذ معافی یا
قبولی در آزمون مقاطع باالتر و نظایر آن بالفاصله مراتب را حداکثر دو ماه قبل از اعزام اطالع دهم.
 -2در طول خدمت قصد ادامه تحصیل در مقاطع باالتر را نداشته و به این منظور در خواست ترخیص نمایم.
 - 3اینجانب متقاضی استفاده از مزایای کسر خدمت سربازی(نخبگان ،ایثارگران) می باشم

نام و نام خانوادگی متقاضی

نمی باشم

(مدت کسری .....ماه)(بخشنامه)94/10/6-28/310/2/88

صحت اطالعات فوق مورد تایید اینجانب می باشد

امضاء

مهر و امضای رئیس دانشکده

توضیحات :
 -1از افرادی که دارای اضافه خدمت می باشند(غیبت) به عنوان مشموالن وظیفه پذیرش نمی گردد.
-2مشموالن وظیفه به هر دلیلی (ادامه تحصیل ،نخبگی و )....از ادامه امریه منصرف گردند ،متعهد می شوند هرینه دوره آموزشی که توسط دانشگاه تعیین گردیده
است پرداخت نمایند.
 -3چنانچه خالف ادعای متقاضی به اثبات رسید مسئولیت آن به عهده فرد مشمول خواهد بود و دانشگاه ملزم به معرفی فرد خاطی به یگان اعزام کننده می باشد.
 -4کارکنان وظیفه تابع مقررات دانشگاه بوده و از نظر ساعات خدمت همانند سایر کارکنان دانشگاه می باشد.
 -5کارکنان وظیفه مأمور شاغل در دانشگاه موظف هستند عالوه بر رعایت مقررات فوق ،سایر مقررات ابالغی از سوی دانشگاه را اجرا نماید.

نتیجه مصاحبه و گزینش:
نام و امضاء اعضاء:

