باسمه تعالی

تاریخ:

فرم درخواست همکاری (بهصورت حقالتدریسی)

شماره:

مؤسسه آموزش عالی حکمت

پیوست:

نام:

نام پدر:

نام خانوادگی:

نام خانوادگی قبلی:
تاریخ تولد

شماره شناسنامه:
مذهب:

محل تولد:

جنسیت:

محل صدور:

زن 

مشخصات فردی

متاهل  مجرد 

email:

تلفن ثابت:
تلفن همراه:
وضعیت نظام وظیفه :

تحصیالت

سال:

کد ملی:

وضعیت تاهل:

میزان

روز:

مرد 

ماه:

محل الصاق عکس

دارای گواهینامه پایان خدمت



معافیت دائم



معافیت موقت 

معافیت پزشکی



رشته تحصیلی فوق دیپلم :

دانشگاه محل تحصیل :

معدل :

رشته تحصیلی کارشناسی :

دانشگاه محل تحصیل :

معدل :

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد :

دانشگاه محل تحصیل:

معدل :

رشته تحصیلی دکتری :

دانشگاه محل تحصیل :

معدل :

رشته تحصیلی حوزوی :

حوزه محل تحصیل :

معدل :

در صورتیکه در حال حاضر مشغول به تحصیل می باشید قسمت زیر را تکمیل کنید :
رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

سال ورودی

نام دانشگاه محل تحصیل

مشخصات همسر

در صورت متاهل بودن مشخصات همسر خود را بنویسید:

نام :

نام خانوادگی :

شماره شناسنامه :

محل صدور :

شغل :

نام پدر :
محل تولد :

مذهب :

کد ملی :

میزان تحصیالت:

سال تولد :

آدرس محل کار و تلفن :
نوع شغل

نام محل کار

نوع استخدام

استان

شهر

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تلفن محل کار

سوابق شغلی

قبلی
فعلی
نام دانشگاه یا موسسه

شرح مسئولیت

عنوان دروسی که تدریس نموده اید

سوابق تدریس

تاریخ

تاریخ

شروع

پایان

عنوان پست

مدت تصدی

وضعیت

عنوان پایان نامه

کارشناسی ارشد :
دکتری :
زبانهایی که در نگارش و تکلم تسلط دارید :

الف) مقاالت
عنوان مقاله

محل درج و انتشار
مجله

سال
کتاب

تعداد صفحات

انتشار

ب) پروژه های تحقیقاتی که به پایان رسانده اید و یا در دست اقدام دارید .
عنوان پروژه

تاریخ شروع

محل انجام پروژه

تاریخ پایان

هدف اجرای

نام همکاران

پروژه

در صورتیکه پروژه مشترک باشد

ج) آثار علمی منتشر شده یا مقاالت ارائه شده در کنفرانسها:
نام و مشخصات کامل اثر  ،تالیف  ،ترجمه یا مقاله

تاریخ انتشار یا ارائه

نام ناشر و محل انتشار

د) با توجه به رشته تحصیلی خود  ،داوطلب تدریس و پژوهش درچه رشته و یا دروسی هستید؟
-1

-4

-2

-5

-3

-6

عنوان و محل کنفرانس

