
 فرم تقاضای تدریس و مشخصات اساتید حق التدریس
 (کد استادی لطفا داخل کادر خالی گذاشته شود)         (درج کليه اطالعات الزامي است )                                                                                                       

                                                    (در دو نسخه تهيه گردد )                    
 

 
                                     

 ...............................: نام 

  ................................................................................... : نام خانوادگی 

                                      ............................................................................................. : نام پدر

              

  ............................................................................................. : محل تولد  ....................................... : سال ..................................... : ماه  ........................ روز : تاریخ تولد 

  .............................................................................. : صادره از ......................................... : کد ملی   ...........................................................................: شماره شناسنامه 

  ........................................................................... : شماره حساب در بانک تجارت شعبه دانشگاه      آزاد    شاغل        زن     مرد : جنسیت
 

 
 

 

 :آدرس دقیق محل سکونت 

  ......................................................... :کوچه ................................................................ :خیابان  ........................................... :شهرستان .......................................... : استان 

  .......................................................................... :پست الکترونیک ........................................... : تلفن همراه ........................................ : تلفن منزل  ............... :پالک 

  ..................................................................................  : نام موسسه      (:فقط برای شاغلین)آدرس محل کار 

  ......................................................... :کوچه ................................................................ :خیابان  ........................................... :شهرستان .......................................... : استان 

  ...................................................................................................... :پست الکترونیک............................................................:  محل کارتلفن  ............... :پالک 

 

 

 

 کارشناسی        کارشناسی ارشد    (پزشک عمومی)دکترای عمومی       Ph.D دکترای تخصصی : آخرین مدرک تحصیلی

  ............................................................... :رشته  ....................... / ................ / ........ : تاریخ دانش آموختگی  ................ / ............ / ............: تاریخ شروع به تحصیل

  ............................................................ :کشور ........................................................................... : دانشگاه محل تحصیل  .............................................................:گرایش

 

 
  1-................................2-  ...........................3-........................... 4-........................5-............................ 

 

 وضعيت مدرس مدعو

  ........................................ :پایه  ............................................................................. :مرتبه علمی  ............................................................................... : نام موسسه  ضو هیات علمی  ع -1

     دانشجوی کارشناسی ارشد        غیر بورسیهدانشجوی دکتری          (دانشگاه لرستان بورسیه)دانشجوی دکتری :         غیر عضو هیات علمی -2

 :مشخص نمایید سایر          ارشناس دانشگاهک       کارشناس آزمایشگاه    

          

                    

             

 مشخصات 

 مدرک تحصیلی / سوابق تحصیلی

 کار  محل/ آدرس سکونت

 (در سیستم سما  نام درس ، کد درس) برای تدریس پیشنهادیلیست دروس 

 



 
  آموزشی گروه  و دانشکده شورای  در علمی  بررسی توانایی تائیدیه

مطرح و مورد تائید قرار   گروه  آموزشی شورای.......................: در جلسه مورخ  .................................................... .... :خانم/ همکاری آقای تقاضای 

 هر و امضاء مدیر گروه آموزشیم                                                      .پیوست میباشد علمی  کاربرگ بررسی توانایی.  گرفت

  آموزشوووی  شوووورای   ................................................... : در جلسه مورخ  ...................................................................... .... :خانم/ تقاضای همکاری آقای 

 مهر و امضاء معاون آموزشی دانشکده                                            .     مطرح و مورد تائید قرار گرفت  ............................................. دانشکده 

 معاونت محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 با سالم 

جهت تدریس دروس فوو  جهوت     ................................................................................... :خانم / احتراماً  بدینوسیله تقاضای همکاری آقای             

 .   گردد دانشگاه ایفاد می یطرح در شورای آموزش

 امضاء رئیس دانشکده     مهر و                                    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدیر کل آموزش دانشگاه 

 باسالم 

که صالحیت تدریس نامبرده در جلسه شوورای    ............................................................................. : خانم / احتراما به پیوست مدارک آقای              

ایفواد  تحصویلی   اصوالت مودرک    اسوتعالم و  سوما جهت ثبت در سیستم  ،است دانشگاه به تصویب رسیده تحصیال تکمیلی/ آموزشی

 امضاء                                                                                                                                                          . گردد می

 دانشگاه معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی                                                                                                                                         

 
 

 

 

 

 :مدارک پیوست 

 یکسری( تمام صفحات ) شناسنامه  تصویر -

 کارت ملی  تصویر -

 آخرین مدرک تحصیلی  تصویر -

 (وزارت علوم تحت پوششبرای اعضاء هیات علمی دانشگاهها و موسسات )  هیأت علمی آخرین حکم کارگزینی تصویر -

 (شاغلین ) آخرین حکم کارگزینی  تصویر -

 یک قطعه  3*4عکس  -

 تأییدیه توانایی علمی -

 :اعالم نظر مدیریت حراست دانشگاه

 مهر و امضاء

 

 دانشگاه  یآموزش یدر شورا یعلم ییو توانا سیتدر تیصالح دییتأ

 یآموزش یشورا                   : مورخ                  :  در جلسه                                                     :خانم/  یآقا یهمکار یتقاضا

 .     قرار گرفت دیدانشگاه  مطرح و مورد تائ

 امضاء                                                                                                                                                                                  

 دانشگاه تحصیالت تکمیلی  /آموزشی  مدیر امور
 

 مرکز خدمات  آموزشی رایانه ای اداره کل آموزش دانشگاه جهت ثبت اطالعات و صدور کد استادی مدعو 

 مهر و امضاء

 مدیر امور آموزشی دانشگاه

 
 


