باسمه تعالی

محل الصاق

فرم تقاضای حق التدریس
 - 1مشخصات متقاضی

هیات علمی تمام وقت

حق التدریس

عکس

نیمه وقت

تارخ تولد:
نام پدر :
نام و نام خانوادگی :
مذهب :
تابعیت :
محل صدور:
شماره شناسنامه :
شغل همسر:
نام و نام خانوادگی همسر:
تعداد فرزندان :
مجرد □
متاهل □
 – 2وضعیت نظام وظیفه  :دارای گواهینامه پایان خدمت □ معافیت دائم □ معافیت موقت □ معافیت پزشکی □ متقاضای استفاده از طرح خدمت
مشموالن متخصص □
آزاد □ :
بازنشسته □ :
شاغل  □ :جمع حقوق و مزایا  .......................ریال
 – 3وضع خدمت :

 – 4آدرس محل سکونت :
تلفن همراه :

تلفن :

کدملی :

آدرس محل کار:
تلفن :
 – 5سوابق تحصیلی  :الف ) مدارج تحصیلی :
رشته تحصیلی

نوع مدرک

تاریخ

تاریخ اخذ

معدل یا

نام کشور محل

نام شهرمحل

نام دانشگاه محل

شروع

مدرک

امتیاز

تحصیل

تحصیل

تحصیل

دیپلم
فوق دیپلم
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
تخصص

ب ) عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:
ج ) عنوان پایان نامه دکتری :
د ) زبانهایی که درنگارش و تکلم بدان مسلط هستید :
ه ) آیا درحال حاضرمشغول به تحصیل هستید ؟ بلی □
درصورت مثبت بودن جواب جدول زیر را تکمیل نمایید :
رشته تحصیلی

نام و نشانی محل تحصیل

خیر □
مقطع تحصیل

تاریخ شروع

تاریخ تقریبی اتمام تحصیل

 – 6سوابق تدریس  /خدمت :
نام دانشگاه یا
موسسه

نوع
مسوولیت

عنوان درسهایی که
تدریس نموده اید

تاریخ
شروع

تاریخ
پایان

عنوان
پست

مدت تصدی

رسمی

قراردادی

حق التریس

مامور خدمت

 – 7سوابق پژوهشی  :الف ) مقاالت :

جای درج و انتشار

عنوان مقاله
مجله

تعداد صفحات

سال انتشار
کتاب

ب ) پروژه های تحقیقاتی که به پایان رسیده یا دردست اجراست
عنوان پروژه

تاریخ شروع

تاریخ پایان

محل پروژه

نام همکاران

نتیجه وکاربرد پروژه

) 8آثار علمی منتشر شده یا مقاالت ارائه شده درکنفرانسها
مشخصات کامل اثر

نام اثر ،تالیف،ترجمه یا مقاله

تاریخ انتشار یا ارئه اثر

نام ناشر و محل انتشار

عنوان و محل کنفرانس

 – 9آدرس منزل؟
نام و نام خانوادگی

تلفن

نشانی کامل

-11با توجه به رشته تحصیلی خود ،داوطلب تدریس و پژوهش در چه رشته و درس یا دروسی هستید؟
-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-11

بادرستی ودقت کامل به سوالت این پرسشنامه پاسخ گفته ونسبت به صحت پاسخهای داده شده خودرا
اینجانب
امضاء داوطلب
مسوول می دانم .درضمن تمامی مدارک خواسته شده را همراه این پرسشنامه ارسال می نماییم.
مدارک نامبرده بررسی و کامل می باشد□ ناقص می باشد□.
نظریه مدیر گروه:
نظریه کمیسیون:

دفتر هیات علمی با توجه به سوابق و مدارک نامبرده با تدریس همکاری نامبرده موافقت می شود □ موافقت نمی شود□

گزینش واحد:

حراست واحد:

کارگزینی هیات علمی:

مدیر آموزش:

معاون آموزشی:

