
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام پدر:              ام خانوادگي:                               ن      نام:                                       

                                                                             

 محل تولد:                                        محل صدور:                            ماره شناسنامه:  ش
 

 گرايش:صيلي:                            مقطع و رشته تح                          كدملي:              
 

 معدل:         سال فارغ التحصيلي:                                     سال ورود:                       
 

 شرط پذيرش:            حل اشتغال پيشنهادي در گروه:                                                    م

 

 

 امتياز اخذ شده حداكثر امتياز شرايط امتياز

  50 يك امتياز( 14معدل آخرين مدرك تحصيلي )به ازاي يك دهم معدل باالتر از 

حل تمرين به ازاي  ،تدريس ،مركز كامپيوتر ،سابقه دستياري آموزشي )آزمايشگاه

 امتياز( 5هرترم 

20  

كيفيت حضور فعال در گروه طي دوران تحصيلي بر اساس نظر استاد راهنما و هيأت 

 رييسه گروه

10  

همكاري در طرحهاي پزوهشي مصوب  ،پزوهشي )از قبيل چاپ مقاله ،عملكرد علمي

 علمي( افتخارات ،و قراردادهاي خارج از دانشگاه

10  

  10 رعايت شئونات دانشجويي بر اساس نظر استاد راهنما و هيأت رييسه

  100 مجموع امتيازات

 

 

 

 امتيازات هر بخش بر اساس مستندات و مشاوره هاي الزم توسط هيأت رييسه گروه  محاسبه و به دانشكده اعالم ميگردد.* 
 

 

 

 مهر و امضاي رييس دانشكده/ مديرگروه

 

HR-FR-037-0 

 فرم امتياز بندي امريه

 

 مشخصات متقاضي



 

HR-FR-036-2                                                                                                                           

 فرم تعهد امریه
 

 پردیس دانشکده هاي فنی امور اداري و رفاهمحترم  رئيس

 
 تاریخ تولد:                                            نام پدر:                     :                        نام خانوادگی       م:                        نا
 

                                         محل صدور:                                 ه:                       شماره شناسنام                                     کدملی:

                        

 شرط پذیرش:                            تاریخ اعزام:                              مقطع و رشته تحصيلی:                    

                             

 وضعيت تأهل:                      تاریخ فارغ التحصيلی:  معرفی شده از گروه:                                     
   

           محل پيشنهادي جهت گذراندن دوره سربازي:
                                           

 :تلفن هاي تماس و  آدرس منزل

                                                                                                

*********************************************** 

 تعهدات امریه
 

هيچگونوه  بووده و   ، و داراي مسکن در تهران می باشمن تهراناستا ساکنمتعهد می شوم که            اینجانب                            -1

ننمایم و خود را ملزم به رعایت کليه مقررات  و موارد اعالم شده از و حق مسکن   به عدم ارائه خوابگاه   ادعا و اعتراضی نسبت

و بوه محول خودمت     می دانم و مطلع هستم که در صورت هرگونه اعتراضی امریه مون بالول شوده    سوي آن مدیریت محترم 

 می شوم.   بازگردانده

                                                                                                             

 تاریخ و امضا
 

انتظامی را ندارم و به سازمان  در هيچکدام از یگانهاي نظامی و سابقه خدمتمتعهد می شوم که        اینجانب                            -2

   .زارتخانه اي تعهد خدمتی نداده امویا 

 

 تاریخ و امضا

 
  

                           )نسبی و سببی( کارکنان شاغل در دانشگاه 2و  1بستگان درجه شوم که از  متعهد می  اینجانب                        -3

 امریه اینجانب بالل گردیده و به محل خدمت بازگردانده می شوم.اثبات خالف ادعا کارمند( نمی باشم. در صورت -)هيأت علمی

 

 تاریخ و امضا
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