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  تخصصی و استعالم صالحیت عمومی -دستورالعمل نحوه تشکیل پرونده مصاحبه علمی
   متقاضیان تدریس داراي مجوز تدریس موقت

  
  

 :تشکیل خواهد گردید دو پروندهبراي هر مدرس 
  

  :تخصصی- پرونده مصاحبه علمی) الف
چک لیست مدارك می بایست به پشت پوشه الصاق و توسط  .و هر کدام در یک کاور پالستیکی قرار گیرند محتویات این پرونده می بایست درون یک پوشه مقوائی آبی رنگ

  . نام و نام خانوادگی مدرس و عنوان رشته تحصیلی وي می بایست بر روي پوشه نوشته شود .کارشناس تشکیل دهنده پرونده، تکمیل و امضا گردد
   

  :تخصصی-مصاحبه علمی محتویات پرونده) 1-الف
این فیش می بایست توسط مرکز آموزش در اختیار متقاضی قرارگیرد تا متقاضی پس از پرداخت . ریال 300،000اصل فیش بانکی پرداخت شده توسط متقاضی به مبلغ  -1- 1

  .مبلغ، اصل فیش را جهت درج در پرونده به مرکز آموزش تحویل نماید
  .الصاق شده باشد هاآنهر کدام از که یک قطعه عکس بر روي  2ل شده شماره دو نسخه اصل کاربرگ تکمی - 2- 1
  رونوشت تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی به صورت پشت و رو - 3- 1
  .بطوریکه نام مجله و شماره انتشار آن مشخص باشد مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر مرتبط با رشته تحصیلی متقاضیرونوشت  -4- 1
  رونوشت مقاالت ارائه یا چاپ شده در کنفرانس ها و کنگره هاي داخلی و خارجی، به همراه نامه پذیرش هر کدام از مقاالت  - 5- 1
  .رونوشت صفحه اول کتب تالیف، تدوین یا ترجمه شده توسط متقاضی به طوري که نام ناشر و نام مولف، تدوین کننده یا مترجم آن مشخص باشد - 6- 1
الزم به تذکر است که سخنرانی . ك مستندي که اثبات کند متقاضی در کنگره هاي بین المللی داخلی یا خارجی به عنوان سخنران دعوت شده باشدرونوشت مدار -7- 1

  .مقاالت کنفرانسی، مد نظر نمی باشندشفاهی هاي مرتبط با ارائه 
دانشجوي نمونه کشوري، کسب مقام در جشنواره هاي علمی ملی، رتبه هاي : لمی زیر باشدرونوشت مدارکی که اثبات کنند متقاضی داراي حداقل یکی از افتخارات ع - 8- 1

  اول تا سوم کشوري آزمون ورودي دانشگاه ها، فارغ التحصیل رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد یا دکتري
  .ملی یا استانی فعالیت داشته است رونوشت مدارك مستندي که اثبات کند متقاضی به عنوان مجري یا همکار در طرح هاي پژوهشی   - 9- 1
هر مقطع در صورت عدم درج معدل در مدارك تحصیلی، ارائه رونوشت کارنامه . تمامی مقاطعی که متقاضی آنها را گذرانده است مدارك تحصیلی دانشگاهیرونوشت  - 10- 1

  .نیز الزامی است
  .رونوشت مستندات اثبات کننده آندر صورت عضویت متقاضی در هیئت تحریریه مجله معتبر علمی،  -11- 1
  .هاي تدریس متقاضی براي اثبات سابقه تدریس دانشگاهی به طوري که بتوان از آن طول مدت سابقه تدریس را استخراج کردرونوشت گواهی - 12- 1
  ه آندر صورت عضویت متقاضی در بنیاد ملی نخبگان و دفتر استعدادهاي درخشان، رونوشت مستندات اثبات کنند -13- 1
  در صورت اخذ جایزه در جشنواره ها یا المپیادهاي علمی معتبر توسط متقاضی، رونوشت مستندات اثبات کننده آن -14- 1
  هاي خارجی باشد، رونوشت مستندات اثبات کننده آندر صورتی که متقاضی داراي مدرك معتبر زبان انگلیسی یا سایر زبان - 15- 1
  .کاربردي برگزار گردیده اند-اضی در کارگاه هاي تخصصی مرتبط با رشته تحصیلی متقاضی یا دوره هائی که توسط دانشگاه جامع علمیهاي شرکت متقرونوشت گواهی - 16- 1
  .رونوشت مدارك اثبات کننده طول مدت اشتغال متقاضی در رسته شغلی مرتبط با مدرك تحصیلی وي، در صورت وجود -17- 1
  در صورت وجود رونوشت توصیه نامه هاي علمی، - 18- 1

   

  :تخصصی-مصاحبه علمی ترتیب محتویات پرونده) 2-الف
بقیه مدارك مطابق با ترتیب درج . از ماده الف دستور العمل، کال درون یک کاور پالستیکی قرار گرفته و به عنوان اولین کاور در پرونده قرار گیرد 3- 1تا  1- 1مدارك ردیف هاي 

  .مجزا قرار گرفته و در ادامه پرونده گیره شوندشده در فوق، هرکدام در یک کاور 
  

  پرونده استعالم صالحیت عمومی) ب
  :محتویات این پرونده شامل موارد ذیل است. محتویات این پرونده می بایست درون یک کاور پالستیک مجزا در داخل یک پوشه مقوائی قرمز رنگ گیره شود

  . که توسط متقاضی تکمیل شده و عکس بر روي آن الصاق شده باشد 1نسخه اصل کاربرگ شماره یک  -
  پشت نویس شده و درون یک پاکت قرار گرفته باشند )رنگی و تمام رخ با زمینه سفید(جدید  3*4قطعه عکس  هشت -
  ، با دست خط متقاضی نوشته و امضا گردیده باشداعی ، عقیدتی و سیاسی در یک برگبا تکیه بر فعالیت هاي فرهنگی ، اجتمکه  متقاضی،شرح مختصري از دوران زندگی  -

  )به بعد 1337براي متولدین سال (تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا کارت معافیت  -
 تصویر آخرین مدرك تحصیلی -

 )براي مستخدمین دستگاه هاي دولتی( در صورت استخدام تصویر حکم استخدامی  -

 تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی یک نسخه  -

  تصویر تمامی مدارك تحصیلی یک نسخه  -
  فرم نظریه مشورتی رابط حراست مرکز آموزش  -
  پاسخ استعالم آخرین مدرك تحصیلی از دانشگاه مربوطه  -
 قرم تکمیل شده استعالم موضوعی توسط رابط حراست مرکز آموزش  -


