فرم همکاری به صورت حق التذریس در دانشگاه آزاد اسالمی
محل الصاق
 -1مشخصات متقاضی:
ًبم:

عکس

ًبم خبًَادگی:

ؽوبرُ ؽٌبعٌبهِ:
هجزد:

هتبّل

ًبم پذر:

تبریخ تَلذ:

هحل صذٍر:

وذهلی:

تبثعیت:

هذّت:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ّوغز:

ؽغل ّوغز:

تعذاد فزسًذاى:

 -2وضع نظام وظیفه :دارایگَاّیٌبهِ پبیبى خذهت

هعبفیت دائن

جوع حمَق ٍ هشایب:

ریبل ثبسًؾغتِ

 -3وضعیت خذمت :ؽبغل

هعبفیت پشؽىی:
ؽوبرُ حغبة عیجب (ثبًه هلی):

آساد

 -4آدرس:
هحل عىًَت:
تلف ي:

تلفي ّوزاُ:

هحل وبر:
تلفي:
 -5سوابق تحصیلی:
الف) هذارج تحصیلی:

رؽتِ تحصیلی

ًَع هذرن

تبریخ ؽزٍع

تبریخ اخذ
هذرن

هعذل یب اهتیبس

ًبم وؾَر
هحل تحصیل

ًبم ؽْز هحل
تحصیل

ًبم داًؾگبُ
هحل تحصیل

دیپلن
فَق دیپلن
وبرؽٌبعی
وبرؽٌبعی ارؽذ
دوتزی
تخصص
ة) عٌَاى تش وبرؽٌبعی ارؽذ:
ج) عٌَاى تش دوتزی:
د) سثبًْبیی وِ در ًگبرػ ٍ تىلن ثذاى هغلط ّغتیذ:
ُ) آیب در حبل حبضز هؾغَل ثِ تحصیل ّغتیذ؟ ثلی خیز
در صَرت هثجت ثَدى جَاة جذٍل سیزا را تىویل ًوبئیذ:
رؽتِ تحصیلی

همطع تحصیلی

ًبم ٍ ًؾبًی هحل تحصیل

تبریخ تمزیجی اتوبم تحصیل

تبریخ ؽزٍع

-6عَاثك تذریظ /خذهت:
ًبم داًؾگبُ
ثب هَعغِ

ًَع
هغئَلیت

عٌَاى درعْبیی وِ
تذریظ ًوَدُ ایذ

تبریخ
ؽزٍع

تبریخ
پبیبى

عٌَاى پغت

هذت تصذی

رعوی

لزار دادی

حك
التذریظ

هبهَر
خذهت

-7سوابق پژوه
شی
الف) همبالت
جبی درج ٍ اًتؾبر

عٌَاى همبلِ

هجلِ

تعذاد صفحبت

عبل اًتؾبر

وتبة

ة) پزٍصُ ّبی تحمیمبتی وِ ثِ پبیبى رعیذُ یب در دعت اجزاعت:
عٌَاى پزٍصُ

تبریخ پبیبى

تبریخ ؽزٍع

هحل پزٍصُ

ًبم ّوىبراى

ًتیجِ ٍ وبرثزد پزٍصُ

 -8آثبر علوی هٌتؾز ؽذُ ثب همبالت ارائِ ؽذُ در وٌفزاًغْب:
هؾخصبت وبهل اثز

ًبم اثز .تبلیف تزجوِ یب همبلِ

تبریخ اًتؾبر یب ارائِ اثز

عٌَاى ٍ هحل وٌفزاًظ

ًبم ًبؽز ٍ هحل اًتؾبر

 -9ثب تَجِ ثِ رؽتِ تحصیلی خَد ،داٍطلت تذریظ ٍ پضٍّؼ در چِ رؽتِ ٍ درط یب درٍعی ّغتیذ؟
1

اینجانب
می دانم.
تاریخ تکمیل فرمها:
تاریخ دریافت تقاضا:

2

3

4

5

با درستی و دقت به سواالت این پرسشنامه پاسخ گفته ام و نسبت به صحت پاسخ های داده شده خود را مسئول
امضاء داوطلب:

