
 

 

 فرم تقاضای تدریس مدرسین مدعو  

 : فردیمشخصات  -1

نامه: شناس................................   شماره  پدر: نام  ...................................... نام خانوادگي: ............. .........نام: .................. -1

..... تولد: ..................... ........................... محل صدور: ....................... تاریخ . كدملي: ...............................   محل تولد:.......................

  □متاهل /    □ل:  مجرد مذهب: ....................... تابعیت: ........................... نوع و شماره گذرنامه:............................  وضعیت تاه

 تلفن همراه: ............................................................. نزل: آدرس منزل:.......................................................................................... تلفن م

غیر هیأت علمي  /□ غیر هیات علمي شاغل  / □عضو هیأت علمي  بازنشسته /□ عضو هیات علمي شاغلوضعیت استخدام: -2

 □غیر شاغل

  ....... پایه: ...................علمي:.................مرتبه  -4  رسمي/پیماني  نوع استخدام:  -3

 :نماییدذكر اطالعات ایشان را خواهشمند است  باشند؛ي كه تبعة كشور دیگری ميدر صورت داشتن بستگان -4

 ...................................آدرس.......................................................................................نام و نام خانوادگي............................. نسبت 

 □خیر/    □دارای پیشینه كیفری  بله -5

 مشاغل و سوابق اجرایي:  -6

 عنوان شغل

سمت و 

نوع 

 فعالیت

 مدت اشتغال
علت تغییر شغل/ 

 قطع همکاری
 پایان شروع تلفن آدرس

       

       

       

       

 متقاضي تدریس دروس: -7

1-                                                                                                            2- 

3-                                                                                                           4- 

 

كپي تمام شامل اینجانب ............................................ ضمن تایید صحت اطالعات مندرج در این فرم مدارک الزم جهت تشکیل پرونده)

+یک قطعه عکس( را به طور  امه و كارت ملي متقاضي و همسر + كپي آخرین مدرک تحصیلي + كپي صفحه اول گذرنامهصفحات شناسن

  نمایم.كامل تهیه و تحویل مي

 حل امضاء متقاضيم

 باسمه تعالي

  

1فرم شماره    

 محل الصاق

 عكس



 

 سوابق تحصيالت دانشگاهي -2

 معدل رشته تحصيلي مقطع تحصيلي رديف
دانشگاه محل 

 تحصيل

كشور محل 

 تحصيل

فراغت از تاريخ 

 تحصيل

      كارشناسي 1

      كارشناسي ارشد 2

      دكتری 3

 يا دروس مرتبط در دوره كارشناسيسوابق تدريس -3

دريس در دانشگاه عالمه طباطبائي )نيمسال(تسابقه  سابقه تدريس )نيمسال( عنوان درس   

   

   

   

   

 ارشد و دكتری سوابق تدريس يا دروس مرتبط در دوره كارشناسي-4

دريس در دانشگاه عالمه طباطبائي )نيمسال(تسابقه  سابقه تدريس )نيمسال( عنوان درس   

   

   

   

   

 تاليفي مرتبط با دروس پيشنهادی يا مقاله كتاب-5

 تعداد چاپ سال انتشار نام انتشارات محل انتشار نام همکاران عنوان كتاب

      

      

 طرح های پژوهشي -7

 مدت انجام طرح کارفرما همکاران عنوان طرح پژوهشی

    

    

 دروس ارزشيابي شده در دو نيمسال تحصيلي اخير در دانشگاههای كشور-8

 معدل ارزشيابي ترم معدل ارزشيابي درس نيمسال تحصيلي عنوان درس 

    

    

 

 امضاء مخالفت موافقت اعالم نظر مراجع تصمیم گیرنده:                                                              

    نظر گروه آموزشي ذیربط )با قید تاریخ صورت جلسه (

    نظر معاون آموزشي دانشکده

    33نظر كمیته ی موضوع ماده ی 
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