فرم تقاضای تدریس دانشگاه کوثر
( لطفا داخل کادر خالي گذاشته شود)
کد استاد:

( درج کليه اطالعات الزامي است)

مشخصات
نام  ............................... :نام خانوادگي  ............................................ :نام پدر.................................... :
مذهب ....................... :

تابعيت ............................... :

محل تولد ................................. :

تاریخ تولد .... / ... / ... :
شماره شناسنامه :

..................

کد ملي  ............................... :صادره از........................................ :

جنسيت :مرد  زن 

شاغل 

وضعيت تاهل  :متاهل  مجرد 

آزاد



آدرس سکونت /محل کار
آدرس دقيق محل سکونت ................................................................................................................................. ........................................................... :
تلفن همراه...................................... :

پست الکترونيک.......................................................................... :

آدرس محل کار (برای شاغلين)  .................................................................................................................................. :تلفن محل کار ................................ :

سوابق تحصیلی /مدرک تحصیلی
رشته و گرایش

ردیف

مقطع تحصیلی

درجه علمی
معدل کل

نام استاد
استاد راهنما

تحصیلی
راهنما

1

دکتری

عنوان پایان نامه دکتری

2

کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد

3

کارشناسي

عنوان پایانامه کارشناسي

دانشگاه و

تاریخ

تاریخ
نمره و درجه دفاع از

کشورمحل تحصیل

شروع

پایان
پایان نامه

سوابق آموزشی

ردیف

نام دانشگاه یا موسسه آموزشی

عنوان درس هایی که

نمره

تدریس نموده یا می

ارزشیابی

نمائید

تدریس

وپژوهشی

تاریخ
شروع

تاریخ

تلفن

آدرس موسسه

پایان

موسسه

1
2
3
4

سوابق پژوهشی

فعالیتهای

عنوان

پژوهشی

مقاله

اسم مجله -سال انتشار-

فاکتور تاثیر

نام انتشارات –

شماره مجله و شماره صفحه

مجله

سال چاپ

(برای مقاله)

(برای مقاله)

(برای کتاب)

.1

.1

.1

.2

.2

.2

.3

.3

.3

.4

.4

.4

.5

.5

.5

کتاب(تصنیف،

نام:

تالیف ،ترجمه)

سال:

محل و زمان برگزاری
(برای سمینار)

طرح پژوهشی
سمینار و

محل:

کارگاه های

زمان:

علمی

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

معاون محترم امورآموزشی وپژوهشی دانشگاه
با سالم ،احتراماً اینجانب  ..................................................................................تقاضای همکاری به صورت حق التددری

بدا آن داناد اه را دارم .اینجاندب بدا

صحت و دقت این پرسانامه را تکميل نموده ام و نسبت به آن خود را مسئول و متعهد مي دانم .ضمناً تمامي مدارك خواسته شده را همدراه بدا ایدن
پرسانامه تحویل مدیر گروه محترم ر شته ام داده ام .چنانچه به دليل نقص مدارك تقاضای اینجانب بال اقدام بماند ،مسئوليت آن بر عهدده مدن مدي
باشد و دانا اه کوثر در این باره هيچ ونه مسئوليتي ندارد.
تاریخ.....................:امضاء استاد
رئیس محترم دانشکده
با سالم ،بدین وسيله تقاضای تدری
حضور تقدیم مي گردد..

آقای/خانم ....................................در گروه آموزشي...........................به انضمام مسنتدات همکاری جهت پيوست به
امضاء امور معاون آموزشي وپژوهاي

صالحیت تدریس
مدیر محترم حراست دانشگاه
احتراماً به استحضار مي رساندصالحيت علمي آقای/خانم ...................................به تایيد کميته صالحيت مدرسي رسيده اسدت مراتدب جهدت صدالحيت
عمومي نامبرده به حضور تقدیم مي گردد.
امضاء رئي

داناکده

رئیس محترم دانشکده
احتراماً به استحضار مي رساند صالحيت عمومي آقای  /خانم  ............................... :مورد بررسي قرار گرفته و اعالم مي گردد تدری

نامبرده در دانا اه

بالمانع است.
مهر و امضاء مدیر حراست

معاون محترم امورآموزشی وپژوهشی دانشگاه
احتراماً به استحضار مي رساند با توجه به نتيجه بررسي کميته صالحيت مدرسي،تقاضای تدری

نامبرده در اولویت قرارن رفته است.
مهر وامضاء معاون آموزشي وپژوهاي

مدارک پیوست :
-

فتوکپي شناسنامه ( تمام صفحات )

-

فتوکپي کارت ملي

-

فتوکپي آخرین مدرك تحصيلي

-

فتوکپي آخرین حکم کارگزیني ( شاغلين )
 3*4یک قطعه

-

عک

-

رزومه علمي

-

شماره حساب بانک ملی (ضروری)

