
مالحظاتنام دانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل

2- پژوهشی

3- اداري

4- مالی

5- فنی

6- مدیریتی

7- بهداشتی

8- درمانی

9- فرهنگی و هنري

پست سازمانی 
محل خدمت
تلفن منزل

نام 
نام پدر

نام خانوادگی
شماره شناسنامه

کدملی
تاریخ تولد

فوق تخصص

1- آموزشی

10- اجتماعی

فوق لیسانس
دکترا

تخصص

تاریخ استخدام
تلفن همراه

1- مشخصات فردي

2- سوابق تحصیلی

3- جهت استفاده بهینه از تواناییهاي جنابعالی لطفا حیطه تدریس خود را با درج عالمت * مشخص و دروس مورد عالقه جهت تدریس در هر حیطه  ذکر فرمایید

آدرس منزل

مقطع تحصیلی
لیسانس

رشته تحصیلی

به نام خدا

محل الصاق عکس

محل صدور
جنسیت

پست الکترونیکی
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4-  دوره هاي گذرانده شده مرتبط با تدریس را درج عالمت * مشخص فرمایید

 -5

تاریخ بررسی :جمع کل :

امضاء
تذکرات:

1- به مدارك ناقص و ناخوانا ترتیب اثر داده نخواهد شد

3- لطفا در صورت هر گونه تغییر مراتب را به مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی ( آموزش ضمن خدمت )اعالم نمایید 
توجه : این قسمت توسط  آموزش ضمن  خدمت دانشگاه تکمیل می گردد 

5- سوابق تدریس
4- مهارتهاي کامپیوتر
6- سوابق پژوهشی

 -1
 -2
 -3
 -4

6- سوابق پژوهشی

روشها و فنون تدریس

دوره هاي آموزشی مرتبط با تدریس

چنانچه تا کنون در زمینه  (انجام طرحهاي پژوهشی، ارائه مقاله ، تالیف و ترجمه کتاب ، تهیه پمفلت و ... ) به عنوان مجري و یا همکار مشارکت داشته اید آن 
را ذکر و تصویري از آنان را ارسال نمایید

 -4
 -5

محل تدریسعناوین دوره هاي تدریس شده

روش تحقیق
مهارتهاي هفتگانه کامپیوتر

چند سال سابقه تدریس دارید ؟
5- سابقه تدریس خود را ذکر و سوابق تدریس خود را در جدول زیر قید فرمایید

زبان انگلیسی

مهارتهاي طراحی برنامه درسی

ویژگیهاي آموزش بزرگساالن

11- کامپیوتر

12- ورزشی

2- مدارك پیوست الف : تصویر آخرین حکم کارگزینی ب : تصویر آخرین مدرك تحصیلی ج : تصویر دوره هاي آموزشی گذرانده شده مربوط به آیتم شماره     4                         د : تصویر 
مدارك مربوط به آیتم شماره  5

3- زبان انگلیسی

تاریخ تکمیل فرم

مهر و امضاء  نتیجه بررسی مدارك :

2-دوره هاي مرتبط با موضوع تدریس1- صالحیت تخصصی و علمی

سال تدریس
 -1
 -2
 -3
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