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  به نام خدا

  همکارفرم درخواست 
  

  ………………: قالب همکار
   )ساير مواردو يا همکار اجرايي،  ،همکار پژوهشي، کاراموز ها در قالب(

  
  

  داوطلبفرد مشخصات  -١جدول 

شماره   كد ملي  محل تولد  تاريخ تولد  نام و نام خانوادگي
  شناسنامه

وضعيت 
  تاهل

  : شغل فعلي
  عيت نظام وظيفهوض  ايميل  تلفن

                  
  :آدرس

  داريد؟ )ماد و معنو( موسسه چه انتظاراز 
  

  سوابق تحصيلي -٢جدول 

ف
ردي

  

 تاريخ اخذ  رشته تحصيلي و گرايش  مدرك تحصيلي
  مدرك

  شروع دوره  محل تحصيل  سسهؤنام م
  سال/ماه

  پايان دوره
  سال/ماه

/ افتخارات  معدل
  كشور  شهر  رتبه

                    کارداني  ١
                    كارشناسي  ٢
                    ارشدكارشناسي   ٣
                    دکترا  ٤

  
  

 محل الصاق عكس

  سال    ماه    روز
  /    /    
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  و دانشگاهي آکادميک پژوهشيسوابق  -٣جدول 
  خالصه  نمره  استاد راهنما  پژوهش عنوان  دوره

  كارشناسي
        

  كارشناسي ارشد
        

 
  دکترا

        

ها تحقيقاتي  حوزه
  مورد عالقه

  

  
  سوابق شغلي -٤جدول 

  محل خدمت  نوع كار  رديف
نوع 

  استخدام
  اتمام وقت ي
  سمت  پاره وقت

  )سال/ماه(تاريخ 

  تا  از
١                
٢                
٣                
٤                
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  تدريسسوابق  -٥جدول 

  نام موسسه  مقطع  نام درس  رديف
  جمع مدت  )سال/ماه(تاريخ 

  سال  ماه  تا  از
١                
٢                
٣                

  

  ها معتبر داخلي و خارجي  نشريه مقاالت چاپ شده در -٧جدول 

  عنوان مقاله  رديف

  نوع نشريه
علمي (

پژوهشي، 
ISI و غيره(  

  نام نشريه  محل انتشار

  مشخصات نشريه
اسامي همكاران به ترتيب 

تاريخ   شماره  سال  )شامل نام متقاضي(اولويت 
  انتشار

١                  
٢                  
٣                  

  

  ها معتبر داخلي و خارجي نسكنفرادر مقاالت ارائه شده -٨جدول 

مقاله   عنوان مقاله  رديف
  كامل

 خالصه مقاله
محل برگزار   عنوان كنفرانس  يا پوستر

اسامي همكاران به ترتيب اولويت   تاريخ  كنفرانس
  )شامل نام متقاضي(

١                
٢                
٣                
٤                



 ir.ictlaw.www://http    موسسه توسعه حقوق فناوری اطالعات و ارتباطات برهان

   ٨٦Ver  ٤ از ٤ صفحه

  )ترجمه يا تاليف(کتب  -٩جدول 
  سال انتشار  نام نويسندگان   يا ترجمه تاليف  عنوان کتاب  رديف

١          
٢          

  

  ثبت اختراع -١٠جدول 

  محل ثبت  تاريخ ثبت  نام اختراع  رديف

١        
٢        

  

  مدرک زبان -١١جدول 

  توضيحات  سال آزمون  نمره اخذ شده  نام آزمون  رديف

١          
٢          

  
  : خود را بيان نماييد فني ها مهارت

  
  :خود را بيان بفرماييدشخصی و روحی  خصوصياتمترين سه نمونه از مه


