بسمه تعالی
فرم تقاضای تدریس مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین
لطفا در این کادر چیزی ننویسید

مشخصات:
نام:

نام خانوادگی:

نام پدر:

تاریخ تولد:

مذهب:

تابعیت:

محل تولد:

شماره شناسنامه:

کد ملی:

صادره از:

جنسیت :مرد

وضعیت تاهل  :مجرد

زن

وضعیت اشتغال :شاغل

متاهل

آزاد

در صورت اشتغال در کدام سازمان یا نهاد مشغول به کار هستید:

آدرس سکونت /محل کار
آدرس دقیق محل سکونت..................................................................................................:
تلفن همراه......................:پست الکترونیک..............................................:
آدرس محل کار(برای شاغلین).............................................................:تلفن محل کار.................................:

سوابق تحصیلی/مدرک تحصیلی
ردیف

مقطع تحصیلی

1

دکتری

عنوان پایان نامه دکتری
2

کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه کارشناسی
ارشد
3

دوره های تخصصی
دیگر

رشته و
گرایش
تحصیلی

معدل کل

نام استاد
راهنما

درجه علمی
استاد راهنما

دانشگاه و کشور
محل تحصیل

تاریخ شروع

تاریخ پایان

نمره و
درجه دفاع
از پایان
نامه

سوابق آموزشی
ردیف

نام دانشگاه یا موسسه آموزشی و
پژوهشی

عنوان درس هایی که
تدریس نموده یا می نمایید

نمره ارزشیابی
تدریس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

آدرس موسسه

تلفن موسسه

1
2
3
4
5
6
7

سوابق پژوهشی:

لیست دروس پیشنهادی برای تدریس:
.................................................................................-4...................................................................................................-1
.................................................................................-5...................................................................................................-2
.................................................................................-6...................................................................................................-3

مدیر محترم گروه
با سالم احتراما اینجانب......................................متقاضی همکاری به صورت حق التدریس با آن دانشگاه می باشم و صحت اطالعات این پرسشنامه
را تایید می نمایم .ضمنا تمامی مدارک خواسته شده را همراه با این پرسشنامه به مسئول امور کالس ها تحویل نموده ام .چنانچه به دلیل نقص
مدارک تقاضای اینجانب اعمال نشود ،مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین در این باره هیچگونه مسئولیتی ندارد.
تاریخ......................... :امضاء متقاضی تدریس
مدیریت محترم آموزش.............................
احتراما با تقاضای همکاری آقای  /خانم ...........................................:جهت تدریس دروس موافقت می شود .تقاضای نامبرده جهت بررسی و اعماال
نظر ارائه می گردد.
امضاء مدیر گروه
صالحیت تدریس
ریاست محترم حراست دانشگاه
احتراما آقای  /خانم .................................................... :که جهت تدریس مورد تایید مدیر گروه قرار گرفتند ،به حضور معرفی می گردند.
مهر و امضاء مدیریت آموزش
مدیر محترم آموزش
احتراما آقای  /خانم .................................... :جهت تشکیل پرونده به اداره حراست مراجعه نموده است.
مهر و امضاء ریاست حراست
مدیر محترم آموزش
مدارک ذیل جهت تشکیل پرونده آقا/خانم..........................................................................به امور کالس ها تحویل داده شد.
امضاء مسئول امور کالس ها
مدارک پیوست:
فتوکپی شناسنامه (تمام صفحات)
فتوکپی کارت ملی
فتوکپی آخرین مدرک کارگزینی(شاغلین)
عکس  3*4یک قطعه
رزومه علمی
شماره حساب بانک تجارت(ضروری)

فتوکپی مدرک تحصیلی کارشناسی
فتوکپی مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
فتوکپی مدرک تحصیلی دکتری
وضعیت نظام وظیفه (مخصوص آقایان)

