
 بسوِ تعبلي

                            فزم مشخصبت مذرس   

 
. ايٌجبًب آقب / خبًن                                  بِ هشخصبت ريل دسخَاست تذسيس دس حَصُ آهَصش جْبد داًشگبّي استبى يضد سا داسم

 خَاّشوٌذ است دس صَسست اهكبى بب دسخَاست بٌذُ هَافقت بِ عول آٍسيذ.        

 اهضبء :

 تبسيخ دسخَاست: 

َبي آمًسشي كًتبٌ مذت جُبد داوشگبَي ديرٌ كىىذگبن تذريس فزم مشخصبت درخًاست  

 مشخصبت فزدي .1

 تبسيخ تَلذ:       ًبم پذس:  ًبم ٍ ًبم خبًَادگي :  

 هحل تَلذ:   هحل صذٍس:    شوبسُ شٌبسٌبهِ:

 : E-mail   هزّب:                        ديي:                                    

  سًابق تحصيلي: .2

 گزايش -رشتٍ تحصيلي ليمذرك تحصي رديف
تبريخ اخذ 

 مذرك

مؤسسٍ اخذ 

 مذرك
 تًضيحبت

     دكتشي 1

     كبسشٌبسي اسشذ 2

     كبسشٌبسي 3

     كبسداًي 4

     خبشگبى بذٍى هذسك 5

     ديپلن 6

 

 َبي آمًسشي مزتبط شزكت در ديرٌ    .3

ػتسب تبريخ پبيبن تبريخ شزيع شُز ي محل بزگشاري ػىًان ديرٌ رديف  

1      

2      

3      

4      

5      

 

 

هحل الصبق 

 عكس



 بسوِ تعبلي

                            فزم مشخصبت مذرس   

 
 

 محل ي تبريخ استخذام: .4

 خيش    بلي  آيب ػضً َيئت ػلمي َستيذ؟ .5

 سبيش .......... هشاكض آهَصشي آصاد  ّب ٍ هؤسسبت غيشدٍلتي  داًشگبُ          ّب ٍ هؤسسبت دٍلتي  داًشگبُ

 ........ هشتبِ علوي .........................هحل استخذام عضَ ّيئت علوي ...................

 سًابق تذريس .6

ف
دي

 ر

 وبم محل تذريس
دريس تذريس 

 شذٌ

 تؼذاد سبػبت
 سبل تحصيلي مقطغ تحصيلي

 مذت سمبن تذريس )بزحسب سبػت(

 تب تبريخ اس تبريخ ػملي وظزي

1         

2         

3         

4         

5         

 

 ميشان تًاوبيي تذريس )طبق ضميمٍ تكميل گزدد( .7

َبي آمًسشي ديرٌ گزيٌ رديف  

1   

2   

3   

4   

 

 سًابق اجزايي .8

 تبريخ پبيبن تبريخ شزيع مسئًليت وًع فؼبليت محل خذمت رديف

1      

2      

3      
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خبوًادگي مؼزف وبم ي وبم رديف  
شبغل در داوشگبٌ/ 

 مؤسسٍ ػلمي
ي شمبرٌ تلفه محل كبر آدرس دقيق  

1    

2    

3    
 

 

 تًضيحبت تكميلي: )در صًرت كمبًد جب در صفحٍ جذاگبوٍ ضميمٍ شًد.( .9

    :تلفه                                                                                                              آدرس محل سكًوت: .10

 تلفه:ِ غيش اص جْبد داًشگبّي(                                                                    ) بآدرس محل كبر:  .11

      

 تلفىي كٍ در مًاقغ ضزيري بتًان بب شمب تمبس گزفت: .12

ًسبت بِ اًعكبس آى بِ ّبي هٌذسج دس ايي فشم، دس طَل سبل فعبليت بشجستِ ديگشي داسيذ دس اٍليي فشصت  چٌبًچِ عالٍُ بش فعبليت -يبدآٍسي

 حَصُ آهَصش اقذام ًوبييذ.

 

 اهضبء :

 


