
 :متقاضی گرامی

( به دفتر جذب هیات علمی 14الی  9)بین ساعات  8/10/95لغایت  28/9/95از تاریخ مدارک زیر را  ،تشکیل پرونده جهتخواهشمند است    

 مایید.تحویل فر 516+ ساختمان شصت اتاقه، اتاق 2پژوهشگاه نیرو واقع در طبقه 

 

 مدارک الزم جهت تشکیل پرونده:

 (مرکز جذب اعضای هیأت علمی)فرم ثبت نام در سامانه نور رضوی  فرم شماره یک -1

 مدارک هویتی: -2

 تصویر تمامی صفحات شناسنامه )یک نسخه( -1-2

 (نسخه یک( )صفحه یک در رو و پشت) ملی کارت تصویر -2-2

 (3×4قطعه عکس )سه  -3-2

 تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا موقت )برای آقایان( -4-2

 شناسنامه علمی )خالصه( -3

 های عقیدتی و علمیشرح حال مختصری از دوران زندگی با تکیه بر جنبه -4

 باشد(موجود می http://www.nri.ac.ir/news/ID/1190آدرس کاربرگ در فایل های پژوهشی )کاربرگ برنامه -5

 چاپ شده در مجالت معتبرترویجی  –پژوهشی، علمی  مقاالت علمی -6

 های داخلی و خارجیالت ارایه شده در کنگرهمقا -7

 تالیف و ترجمه کتاب -8

 )با ارائه گواهی معتبر( های پژوهشیمجری و یا همکاری در پروژه -سوابق پژوهشی  -9

 و یا هیأت علمی کنگره معتبر علمی ی مجلهعضویت در هیات تحریریه مجله و یا داور -10

 :افتخارات علمی -11

 )با ارائه گواهی معتبر( نمونه کشوریدانشجوی  -1-11

 )با ارائه گواهی معتبر( های اول تا سوم آزمون ورودیکسب رتبه -2-11

 )با ارائه گواهی معتبر( های کارشناسی ارشد و دکتریآموخته رتبه اول در دورهدانش -3-11

 )با ارائه گواهی معتبر( عضویت در بنیاد ملی نخبگان و دفاتر استعدادهای درخشان -4-11

 )با ارائه گواهی معتبر(ها یا المپیادهای معتبر جشنوارهاخذ جایزه از  -5-11

 )با ارائه گواهی معتبر(علمی های رایج تسلط به زبان -12

 :مدارک تحصیلی -13

 کشورهای خارجی زدکتری همراه با ریز نمرات یا ارزشیابی دائم یا موقت مدرک تحصیلی اخذ شده ا -1-13

 کارشناسی ارشد همراه با ریز نمرات -2-13

 کارشناسی همراه با ریز نمرات -3-13

 های فناوریفعالیت -14

 سوابق تدریس )با ارائه گواهی معتبر( -15

 )با ارائه گواهی معتبر( های تخصصی معتبرشرکت در کارگاه -16

 توصیه نامه علمی  -17

 )با ارائه گواهی معتبر(های آموزشی طراحی بسته -18

 تبصره: اصل مدارک هویتی و تحصیلی خود را نیز همراه داشته باشید.

 

 


