بسمه تعالی
محل الصاق

هم
فرم ردخواست کاری اساتید مدعو

عکس

 -1مشخصات فردی:
نام :

نام خانوادگی:

شماره ملی:

نام پدر:

شماره شناسنامه:

محل صدور:

تاریخ تولد:

محل تولد:

مذهب:

تابعیت:

وضعیت تاهل:

جنسیت:

وضعیت نظام وظیفه:

شماره همراه:

شماره ثابت:

شماره تماس اضطراری:

آخرین وضعیت تحصیلی

آدرس اینترنتی:

محل اشتغال:
 -2مشخصات همسر:
نام و نام خانوادگی:

مدرک تحصیلی:

شماره ملی:

شماره تماس:

شغل:

 -3سوابق تحصیلی:
رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

محل تحصیل

گرایش

سال اخذ مدرک

معدل

 -4معرفان علمی( :مشخصات  2نفر از افرادی که به لحاظ علمی شناخت جامعی از شما داشته باشند را در جدول ذیل مرقوم فرمائید).
نام و نام خانوادگی

نوع رابطه و نحوه آشنایی

مدت آشنایی

شغل معرف

نشانی محل کار یا سکونت

تلفن

 -5سوابق تدریس:
محل تدریس

مقطع تدریس

دروس تدریس شده

تاریخ شروع همکاری

تاریخ پایان همکاری

نقش در تدریس

 -6نوشته ها و تألیفات و دیگر فعالیتهای پژوهشی:

 -7دوره های آموزشهای تخصصی( :آموزشهای مرتبط با فعالیتهای این موسسه در اولویت است)
نام موسسه آموزشی

رشته آموزشی

تاریخ شروع

عنوان گواهینامه

تاریخ پایان

 -8تخصص و مهارت ها:
میزان عالقه مندی

عنوان

سابقه

میزان تسلط

 -9نشانی متقاضی:
نشانی کامل پستی

شماره تلفن

کدپستی

محل سکونت فعلی
محل سکونت قبلی

محل کار
اینجانب  ..................................................با تأئید مطالب فوق تقاضای همکاری برای تدریس با موسسه آموزش عالی دانش پژوهان را دارم.
تاریخ
امضاء
در صورت دعوت به همکاری لطفا مدارک زیر را به موسسه ارائه دهید:
 -1اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه ( 3سری)
 -2اصل و کپی پشت و رو کارت ملی ( 3سری)
 -3اصل وکپی پشت و رو کارت پایان خدمت برای آقایان (3سری)
 -4اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی(2سری)

(برای اساتیدکارشناسی ارشد ارائه اصل و کپی مدرک کارشناسی ضروری است).

 -5سه قطعه عکس 3*4
 -6حکم کارگزینی برای اساتیدی که عضو هیأت علمی دانشگاههای دیگر می باشند (2سری )
 -7گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان دکتری ( 1سری )
 -8اصل و کپی سوابق تدریس به همراه ارزشیابی دروس در سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی (1سری)

