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  بسمه تعالی                                                                      
  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري                                                             

  دبیرخانه هیات مرکزي گزینش                                                             
  استاد و دانشجو                                                                       

    تدریسصات متقاضیان فرم مشخ                                                                                         

  کاربردي -دانشگاه جامع علمی در        

  
  .خواهشمند است قبل از تکمیل این فرم ، راهنماي مربوطه را دقیقاً مطالعه فرمائید :تذکر مهم 

  
  مشخصات متقاضی - 1

  

                            :نام 

  

                            :نام خانوادگی 
  

  :     /    /تاریخ تولد  :محل صدور    :محل تولد      :شماره شناسنامه      :نام پدر

  متأهل     مجرد : وضعیت تأهل         :تابعیت       :مذهب

  :تلفن منزل      :تلفن محل کار    :تلفن همراه 

  :تلفن دیگري که در مواقع اضطراري بتوان با شما تماس گرفت

  :سکونتنشانی دقیق محل 

  :نشانی دقیق محل کار

    :تاریخ پایان خدمت           مشغول خدمت         دائم     تحصیلی : معافیت     خدمت کرده : وضعیت نظام وظیفه

  :مشخصات همسر 

  :محل تولد      :مذهب      :تابعیت       :نام و نام خانوادگی 

  :شغل      :مدرك تحصیلی

  :تلفنشماره                 :نشانی و تلفن محل کار همسر

  
  :سوابق تحصیالت دانشگاهی  - 2

  تاریخ پایان  تاریخ شروع  دانشگاه محل تحصیل  شهرمحل تحصیل  کشورمحل تحصیل  رشته  مقطع تحصیلی

              کارشناسی ارشد

              دکتري

              تخصصی دیگر هاي دوره

  

محل 
الصاق 
 عکس

 1ماره ش کاربرگ
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  :سوابق اشتغال متقاضی - 3

  تلفن  نشانی  تاریخ پایان  تاریخ شروع  شهرستان  نوع مسئولیت  واحدسازمانی  نام محل کار
                

                

                

  
  . مشخصات پنج نفر از افرادي که شناخت جامعی از شما داشته باشند را در جدول ذیل مرقوم فرمایید: معرفان متقاضی - 4
  )معرفان در صورت امکان در بخش هاي دولتی شاغل بوده و از بستگان نسبی و سببی نباشند(

نوع رابطه و   نام و نام خانوادگی  ردیف
  نحوه آشنایی

مدت 
  تلفن و تلفن همراه  نشانی محل کار یا سکونت  شغل معرف  ناییآش

1              

2              

3              

4              

5              

  
  :چنانچه در دانشگاه ها یا موسسات آموزش عالی و پژوهشی سابقه تدریس یا پژوهش دارید، در جدول ذیل مرقوم فرمائید :سابقه آموزشی و پژوهشی - 5

نام دانشگاه یا موسسه 
  موزشی و پژوهشیآ

عنوان درسهایی که تدریس 
  تلفن  آدرس موسسه  تاریخ پایان  تاریخ شروع  نموده یا می نمائید

            

            

            

            

  
  )در دو نسخه بصورت اصل تهیه گردد 3مطابق با دستورالعمل شماره (چک لیست مدارك الزم براي تشکیل پرونده گزینش عمومی  - 6

 2 که توسط متقاضی تکمیل شده و عکس بر روي آن الصاق شده باشد 1رگ شماره نسخه اصل کارب .  
 4   رنگی و تمام رخ با زمینه سفید(جدید  3*4قطعه عکس(  
 شرح مختصري از دوران زندگی خود با تکیه بر فعالیت هاي فرهنگی ، اجتماعی ، عقیدتی و سیاسی 

 به بعد 1337براي متولدین سال (معافیت  تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا کارت( 

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

 2  تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی سري 

 2  تصویر تمامی مدارك تحصیلی سري 
  

. آن خود را مسئول و متعهد مـی دانـم  صحت ن پرسشنامه پاسخ گفته ام و نسبت به اینجانب                              با صداقت و دقت به سئواالت ای
  .ضمناً تمامی مدارك خواسته شده را همراه با این پرسشنامه تحویل نموده ام

  : تاریخ تکمیل            
  امضاء            

  

1 

2 



                                            بسمه تعالی
   کاربردی –دانشگاه جامع علمی 

  مدیریت امور مدرسان
  ...............................مرکز آموزش/ موسسه

 .......................................................وابسته به 

  :  مشخصات فردی- 1
  مرد      زن:   جنسیت:                          نام پدر:                                                   دگینام و نام خانوا

 : محل صدور:                      تاریخ تولد:                       محل تولد:                   شماره شناسنامه
  :                                کد ملیمتأهل         مجرد  :  وضعیت تاهل

  

  : سوابق تحصیلی- 2
تاریخ اخذ    گرایش- رشته تحصیلی  مدرک تحصیلی ردیف

  مدرک
موسسه اخذ 

  مدرک
شهر اخذ 
  مدرک

 مالحظات  معدل
  

             دیپلم  1
2                
              فوق دیپلم  3
              کارشناسی  4
              کارشناسی ارشد  5
              ایدکترای حرفه  6
              )PhD( دکترای تخصصی  7
              حوزوی  8
  
  :هارساله  موضوع وعنوان  - 3
  

  
  :اید کدامیک از کارگاههای آموزشی ذیل را تاکنون گذرانده-4

  تدریس  روشمهارتهای �
  مهارتهای روش تحقیق �
  مهارتهای ارزشیابی آموزشی  �
 مهارتهای طراحی برنامه ریزی درسی  �
 سایر با ذکر عنوان  �
  

  : شرکت در دوره های آموزشی کوتاه مدت- 5
  ساعت  تاریخ پایان  تاریخ شروع شهر و محل برگزاری  عنوان دوره ردیف

1            
2            
3            
  

  : نحوه همکاری براساس نوع استخدام با مرکز آموزش-6
                رسمی قطعی          رسمی آزمایشی              پیمانی                  قراردادی  

  متقاضیان تدریس  مخصوص 2فرم کد : کد

  
 عکس

 :کد مدرس
 کاربردی-این قسمت توسط دانشگاه جامع علمی

 .تکمیل می گردد

                    



  : نحوه همکاری با مرکز آموزش-7
  حق التدریس                تمام وقت                پاره وقت

  عضو هیأت علمی هستید؟   بلی              خیر 
   کاربردی      سایر –عضو هیأت علمی در دانشگاههای دولتی     دانشگاه آزاد     مراکز آموزش علمی 

  ...............مرتبه علمی ......................... تاریخ استخدام .................................................. استخدام عضویت هیأت علمی محل 
  
  : آموزشی سوابق - 8

تعدا واحد   زمان تدریس  نوع واحد
 تدریس شده
  در هر ترم

تعدا ساعت 
تدریس شده 

  در هر ترم

دروس تدریس   نام محل تدریس  ردیف
  شده

  عملی نظری 

مقطع 
  تدریس

سال 
  تحصیلی

  2ترم  1ترم  2ترم  1ترم  2ترم  1ترم 

1                          
2                          
3                          
4                          
5                          
6                          

  .سال تحصیلی لحاظ گردد 3 حداکثر برای آموزشی سوابق :تذکر
  
  : کاربردی–راکز آموزش عالی علمی  در مآموزشی سوابق - 9

  نوع درس  نام درس ردیف
عمومی، پایه، (

  )اصلی و تخصصی

  تعداد   نام مرکز   مقطع  رشته
  دفعات ارائه

1              
2              
3              
4              
5              
6              
  

  ):ائیدبه ترتیب اولویت تکمیل نم( کاربردی هستید؟ –س علمی ور متقاضی تدریس کدام یک از د-10
سابقه تدریس   رشته  سونام در  نوع درس

  به سال) آموزشی(
سابقه کار تخصصی 

  به سال) مهارتی(
  مقطع

  کاردانی           تخصصی 
  کارشناسی          تخصصی

  کاردانی           اصلی
  کارشناسی          اصلی
  کاردانی           پایه 
  کارشناسی          پایه

  کاردانی           عمومی
  کارشناسی          عمومی



   ):آموزشی و تدریس استمنظور کار مرتبط با تخصص می باشد و غیر از مسئولیتهای ( سوابق خدمتی -11
 تاریخ پایان  تاریخ شروع  مسئولیت  نوع فعالیت  محل خدمت ردیف

1            
2            
3            
  

  ) مورد3حداکثر ( : مقاالت منتشره در سمینارها و کنفرانسهای داخلی و خارجی-12
  نام همکاران  شهر و محل برگزاری عنوان سمینار یا کنفرانس تاریخ چاپ   عنوان ردیف

1            
2            
3            
  

  ) مورد3حداکثر  (: مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر داخلی و خارجی-13
  تاریخ چاپ  نام مجله  عنوان ردیف  به زبان

 انگلیسی فارسی
نام ناشر و محل 

  انتشار
  نام همکاران

1                
2                
3                
  

  ) مورد3حداکثر : (تشویقها و جوائز و نشانها -14
های عناوین طرحها و پروژه  شهر و محل دریافت  تاریخ دریافت  عنوان  ردیف

  تحقیقاتی
1          
2          
3          
  

  ) مورد3حداکثر ( :سوابق خدمت پژوهشی در داخل و خارج از کشور -15
  های تحقیقاتیعناوین طرحها و پروژه  تاریخ پایان  تاریخ شروع  نام موسسه  ردیف

1          
2          
3          
  

  ) مورد3حداکثر ( :عضویت در مجامع داخلی و خارجی - 16
  تاریخ پایان  تاریخ شروع  شهر و کشور مبداء مجمع  نوع فعالیت  موضوع فعالیت  نام مجمع  ردیف

1              
2              
3              

  



  ) مورد3حداکثر ( :مجالت علمی معتبرشرکت فعال در انتشار  -17
  تاریخ   نام و نوع مجله  ردیف

          
نوع فعالیت                     

1        
2        
3        

  
  ) مورد3حداکثر :(های جدید تحصیلیاندازی یا تاسیس و یا فعالسازی و گسترش موسسه یا واحد یا رشتهراه -18
  شرحاسامی همکاران         سال  یا واحدنام موسسه   ردیف

1          
2          
3          

  
  سایر خدمات -19

 تعداد ساعات تا تاریخ از تاریخ محل نوع خدماتردیف
1      
2      
  

  . آیا تاکنون گزینش عمومی شده اید در صورت مثبت بودن نام ارگان مربوطه را ذکر فرمائید-20
  

  : آدرس محل سکونت-21
  
  :تلفن محل کار:                                 تلفن همراه:                                       فن منزلتل
  

E-Mail:  
قرار  کاربردی –آموزش علمی  شما در اختیار مراکز Email آیا تمایل دارید شماره تلفن همراه و یا -22

    بلی       خیر گیرد؟ 
  

                                                                                     :      آدرس محل کار-23
  

  .می باشد..........................................................  صحت کلیه مندرجات این فرم مورد تأیید اینجانب -24
  

     نام و نام خانوادگی رئیس واحد استانی  باالترین مقام مرکز       نام و نام خانوادگی مدرس         نام و نام خانوادگی-25
                امضاء                                      امضاء و مهر مرکز                                 امضا و مهر واحد استانی

  اریخ                                                     تاریخ            تاریخ                                            ت
  

  . دانشگاه در پی نخواهد داشت این را برایهیچگونه تعهد استخدامیتکمیل این فرم 
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