بسمه تعالی

فرم شماره 1

محل

پرسشنامه همکاری
مخصوص داوطلبان استخدام

پیمانی

قراردادی

حق التدریس

الصاق
طرح سربازی

راتبه

عکس

تذکرات مهم:
« -1همراه داشتن اصل مدارک جهت کپی برابر با اصل الزامی است».

 -2خواهشمند است قبل از تکمیل فرم ،آن را به دقت مطالعه نمایید.
 -3هرگونه تغییر در وضعیت تحصیلي (در طول مدت تدریس) الزم است به وسیله مدرك معتبر گزارش شود.
 -1مشخصات متقاضی:
نام................................................ :
نام خانوادگي................................................... :
نام پدر .................. :شماره شناسنامه ....................... :محل تولد ..........................:محل صدور ...................... :تاریخ تولد............................. :
مذهب ........................... :تابعیت ......................... :وضعیت تأهل :مجرد  متاهل 

شماره كد ملي .......................................... :

تلفن همراه  ................................. :تلفن محل كار  .................................. :تلفن منزل........................................ :
تلفن دیگری كه در موقع اضطراری بتوان با شما تماس گرفت....................................................................................................... .................................. :
شماره حساب سیبا بانك ملي ( :فقط توسط اساتیدتکمیل گردد) ............................................................................................................................................................................
مشخصات همسر:

نام و نام خانوادگي ................................... :تابعیت ........... :مذهب ................. :محل تولد ................ :مدرك تحصیلي ................ :شغل................ :
نشاني وتلفن محل كار همسر..............................................................................................................................................................................................:
 -2سوابق تحصیالت دانشگاهی:
ردیف

مقطع تحصیلی

1

كارداني

2

كارشناسي

3

كارشناسي ارشد

4

دكتری

5

عنوان پایان نامه كارشناسي ارشد

رشته و گرایش تحصیلی

فارسي:
انگلیسي:

6

عنوان رساله دكتری

عنوان رساله دكتری

فارسي:
انگلیسي:

معدل

نام دانشگاه محل

کشور محل

تحصیل

تحصیل

تاریخ شروع

تاریخ پایان

فرم شماره 2

بسمه تعالی
تقاضانامه همکاری با مؤسسه آموزش عالی اسرار مشهد

دبیر محترم کمیته جذب اعضاء هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی اسرار
با سالم و احترام؛
اینجانب  ................................................متولد سال ..........................دانش آموخته دوره .....................................
در رشته ............................از دانشگاه  ...........................................تقاضای همکاری با آن مؤسسه آموزش عالي را
دارم .خواهشمند است دستور فرمایید اقدام الزم معمول گردد .در ضمن ،تمامي مدارك خواسته شده ،به پیوست تقدیم
مي گردد.

تاریخ..................................... :

نشانی کامل پستی
محل سکونت فعلي:

پست الکترونیکي:

نام و نام خانوادگی و امضاء........................................................ :

کد پستی

تلفن ثابت و همراه

 -3سوابق آموزشی :چنانچه در دانشگاه ها یا مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي سابقه تدریس دارید در جدول ذیل مرقوم فرمایید.
نام دانشگاه یا مؤسسه

عنوان درس هایی که تدریس نموده یا می نمایید

آموزشی و پژوهشی

تاریخ

تاریخ

شروع

پایان

تلفن مؤسسه

نشانی مؤسسه

 -4سوابق پژوهشی

الف – مقاالت در مجالت علمی معتبر:
ردیف

عنوان مقاله

عنوان مجله

درجه مجله

(علمی-

ترویجی ،علمی-پژوهشی)... ISI ،

1
2
3
ب  -کتاب ها:
ردیف

ناشر

عنوان کتاب

1
2
3
ج – همایش ها:
1

عنوان مقاله

عنوان همایش

نوع همایش
(استانی-ملی -بین المللی)

2
3

 -5سوابق اشتغال متقاضی:
نام محل کار

نوع مسئولیت

واحد

شهرستان

سازمانی

تاریخ

تاریخ

شروع

پایان

تلفن

نشانی

 -6معرفان علمی:
مشخصات سه نفر از افرادی كه به لحاظ علمي شناخت جامعي از شما داشته باشند را در جدول ذیل مرقوم فرمایید (معرفان در صورت امکان شاغل در بخش های
دولتي و ترجیحاً دانشگاهي یا حوزوی بوده و از بستگان سببي و نسبي نباشند).
ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع رابطه و نحوه ی آشنایی

مدت

شغل معرف

نشانی محل کار یا سکونت معرف

آشنایی

تلفن ثابت و همراه
معرف

1
2
3
 -7معرفان عمومی:
مشخصات سه نفر از افرادی كه به لحاظ اخالقي و مذهبي شناخت جامعي از شما داشته باشند را در جدول ذیل مرقوم فرمایید (معرفان در صورت امکان شاغل در
بخش های دولتي و ترجیحاً دانشگاهي یا حوزوی بوده از بستگان سببي و نسبي نباشند).
ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع رابطه و نحوه ی آشنایی

مدت

شغل معرف

نشانی محل کار یا سکونت معرف

آشنایی

تلفن ثابت و همراه
معرف

1
2
3
 -8نشانی متقاضی:
نشانی کامل پستی
محل سکونت فعلي:
محل كار:
پست الکترونیکی:

کد پستی

تلفن ثابت و همراه

مدارک الزم برای تشکیل پرونده:
 -1تکمیل شده فرم شماره ( 1تقاضانامه همکاری)
 -2تکمیل شده فرم شماره ( 2پرسشنامه همکاری)
 -3تصویر مدارك تحصیلي (كارشناسي ،كارشناسي ارشد ،دكتری) و یا ارزشیابي دائم با موقت مدارك تحصیلي اخذ شده از كشورهای خارجي
كه توسط وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي ارزشیابي شده باشد.
 -4تصویر صورتجلسه دفاعیه كارشناسي ارشد ،صورتجلسه دفاعیه دكتری ،صفحه اول پایان نامه ی كارشناسي ارشد ،صفحه اول رساله دكتری
 -5در صورت عدم اخذ مدرك تحصیلي ،داشتن گواهي اشتغال به تحصیل الزامیست.
 -6تصویر كلیه مستندات آموزشي و پژوهشي متقاضي
 -7شناسنامه علمي ،فرهنگي و اجتماعي (رزومه)
 -8تصویر كارت ملي (هر دو طرف)
 -9تصویر صفحات شناسنامه ( كلیه صفحات)
 -11تصویر برگ پایان خدمت ،معافیت دائم یا موقت دوره نظام وظیفه برای برادران
 -11یك قطعه عکس  3×4جدید
تذکر مهم :نظر به اینکه متقاضیان حق التدریس در این موسسه بر اساس سوابق تحصیلی
(معدل  4مقطع تحصیلی) ،سوابق آموزشی در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی،
سوابق پژوهشی ،تجارب علمی و عملی و مالک ها و ارزش هاي اسالمی ارزیابی می شوند
مقتضی است نسبت به تکمیل دقیق فرم هاي  1و  2و ارائه مستندات الزم ،توجه ویژه اي
مبذول دارند.
اینجانب  .........................................با صحت و دقت به سؤاالت این پرسشنامه پاسخ گفته و نسبت به آن خود را مسئول و متعهد مي دانم.
ضمناً تمامي مدارك خواسته شده فوق را به همراه پرسشنامه تکمیل شده ،تحویل /ارسال مي نمایم و چنانچه به دلیل نقص مدارك ،پرونده
اینجانب بالاقدام بماند مسئولیت آن بر عهده من بوده و مؤسسه آموزش عالي اسرار -مشهد در این باره هیچگونه مسئولیتي ندارد.

تاریخ.................................................. :

نام و نام خانوادگي و امضاء متقاضي.................................................... :

