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  بسمه تعالی

  
  

  

 

   . مد نظر قرار دهيد كاربرگاين  را در تكميل ذيلخواهشمند است نكات    گرامی؛متقاضی
o صورت كامالً خوانا تكميل گردداين كاربرگ مي بايست با خودكار آبي و به  . 

o ؛ي مديريت امور مدرسانپايگاه اطالع رسانمراجعه به {الزامي است شماره رهگيريدارا بودن  در اين بخش ثبت نام براي http://modaresan.uast.ac.ir{  
o  ،دارسال نماييواحد استاني دانشگاه به  ۲دستورالعمل شماره اساس برخود را  كردهيك نسخه از تمامي مدارك و مستندات اظهار پس از تكميل اين كاربرگ. 

o تأييدبرگ، بدون تكميل و ارسال اين كار)استو غير قابل بررسي اعتبار فاقد  ،ذيربط واحد استاني مسئول درباالترين مقام  )يهر و امضام. 

o  مراجعه نماييد يا واحدهاي استاني دانشگاهو  پايگاه اطالع رساني مديريت امور مدرسانبه خود جهت بررسي وضعيت پرونده. 

o را براي اين دانشگاه در پي نخواهد داشت... تخدامي، جذب وتكميل اين كاربرگ هيچگونه تعهد اس  .  

o  نمي باشداستردادمدارك ارسالي به هيچ عنوان قابل .  
 

 

   }وارد نماییدمقابل  کادر رهگیري اخذ شده را در شماره{ :مشخصات فردي) 1
                                          :نام. ۱
                                            :نام خانوادگي. ۲
   : مليشماره. ۷  :محل تولد. ۶   /        /    :تاريخ تولد. ۵  :شماره شناسنامه. ۴   :نام پدر. ۳
   o حق التدريسمدرس   o  مدرس تمام وقت  oعضو هيأت علمي : نحوه همكاري. o ۱۰متأهل   oمجرد: هلأوضعيت ت. o   ۹زن   oمرد :جنسيت. ۸

               o  قراردادي o  پيماني o  رسمي آزمايشي oرسمي قطعي : وضعيت استخدام. o           ۱۲  استاد oشيار   دانo  استاديار oمربي  :مرتبه هيأت علمي. ۱۱
  ):ئه توضيحاتاار(سوابق ايثارگري. ۱۵          /    /   :تاريخ استخدام. ۱۴                              :) الصاق شود حكم كارگزينيتصوير(محل استخدام. ۱۳
  :    /    /       تاريخ پايان خدمتo) هيأت علمي طرح سربازي(  مشغول به خدمتo  داراي معافيت تحصيلي oداراي معافيت دائم : وضعيت نظام وظيفه عمومي. ۱۶
  :نشاني محل کار. ۱۷

  :محل کاريا صندوق پستي پستي كد. ۱۸
   :نشاني محل سكونت. ۱۹

  :پستي محل سکونتكد. ۲۰
  :شماره تلفن محل سكونت. ۲۲  :) پيش شماره تلفن در تمامي موارد الزاميستذكر(محل كاره تلفن شمار. ۲۱
  :شماره تماس جهت مواقع اضطراري. ۲۵                                  :نمابر شماره. ۲۴:                                      شماره تلفن همراه. ۲۳
   : شخصيآدرس وب سايت. ۲۷                                                       : الكترونيكپست. ۲۶
  

    :سوابق تحصیلی) 2
 .آخرین مقطع تحصیلی الزامیستمعتبر تصویر ریزنمرات ارسال  و همچنینتمامی مقاطع دانشگاهی  تحصیلی موقت نامهگواهیو یا  دانشنامهتصویر  الصاق: 1تذکر 
  .صادر گشته است داراي اعتبار می باشدوزارت علوم، تحقیقات و فناوري  توسط که ،مدارك تحصیلی دانشگاه هاي خارج از کشورارزشیابی دایم : 2 تذکر
  .استقابل بررسی آن   مدت اعتبار سررسید زمانتنها تا  ،دانشگاه هاي خارج از کشور  تحصیلیارزشیابی موقت مداركو یا تحصیلی گواهینامه موقت : 3تذکر 

  

ف
ردي

 

 معدل شهر محل اخذ مدرككشور و   مدرك اخذتاريخ دانشگاه محل تحصيل  گرايش-رشته تحصيلي  مقطع تحصيلي

            خبره ١
            حوزوي  ٢
            كارشناسي  ٣
            كارشناسي ارشد  ٤
            دكتري حرفه اي  5
            )PhD(دكتري تخصصي ٦

 

 
 

 محل الصاق
  عکس

2کاربرگ شماره   

http://modaresan.uast.ac.ir


 ٢

   می باشید؟  کاربردي–در دانشگاه جامع علمی چه دروسی متقاضی تدریس ) 3
  . نماییدتکمیل خودآموزشی، پژوهشی و اجرایی  و سوابق  عالقه، توانایی در اولویتبر اساسجدول ذیل را : 1تذکر 
اونت دفتر معسوي ، که از  راخوداعتبار مدت داراي صالحیت  مجوزتصویر می بایست گروه معارف اسالمی می باشید، دروس در س تدریچنانکه متقاضی  :2تذکر 

   . نماییدالصاقامور اساتید دروس معارف اسالمی نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه ها صادر گشته است را 
  

ف نوع درس نظام آموزشي
ردي

 

 عنوان درس
  تخصصي  اصلي  پايه  عمومي  انيپودم  ترمي

 عنوان رشته تحصيلي
 خود سوابق تدريس مرتبط

 را بر حسب سال ذكر كنيد

 خود را سوابق كار مرتبط
 بر حسب سال ذكر كنيد

١                     
٢                      
٣                      
۴                      

  

   }الزامی استتدریس  ، قراردادها و برگه هاي ارزشیابیهاگواهی تمامی تصویر  الصاق{: کاربردي-  در دانشگاه جامع علمی تدریسسوابق ) 4
  

ف تدريس دفعات  يشنظام آموز
ردي

 

 عنوان درس
  تعداد
 واحد

  مقطع 
  پودماني  ترمي تحصيلي

  مؤسسه آموزش / نام مركز
  كاربردي محل تدريس–عالي علمي 

 نيمسال تحصيلي
  ساير  اولين بار

١                   
٢                    
٣                    

 

   } الزامی استذیربطتمامی مستندات الصاق {: در سایر مراکز آموزش عالی تدریسسوابق) 5
 

ف دفعات تدريس  نوع درس
ردي

 

 عنوان درس
  تعداد
 واحد

  مقطع 
  تخصصي  اصلي  پايه  عمومي تحصيلي

  نام مركزآموزش عالي 
 محل تدريس

نيمسال 
  ساير  اولين بار تحصيلي

١                       
٢                        
٣                        

 

     }الزامی استمی گواهی هاي تدریس تماتصویر  الصاق {:کارگاه هاي آموزشیسایر مراکز و مؤسسات آموزشی و یا تدریس در ) 6
 

ف دفعات تدريس )سالبر اساس ماه و ( زمان
ردي

 

 محل تدريس عنوان مبحث مورد تدريس
زمان مدت 
 )ساعت(تدريس

 فراگيرانتعداد 
  ساير  اولين بار  خاتمه  شروع

١                 
٢                  

  

    }الزامی استهاي تدریس تمامی گواهی تصویر  الصاق {:کارگاه هاي آموزشی در شرکت) 7
  

ف زمان كارگاه  مطلبزبان ارائه
ردي

 

 برگزار كننده عنوان كارگاه آموزشي
  طول دوره

  خاتمه  شروع  ساير  عربي  انگليسي  فارسي )ساعت(
١                   
٢                     
٣                    



 ٣

   }ست االزامیآن  ، فیپا و فهرستو یا تصویر جلد شده همنتشر از کتاب یک نسخهالصاق  {کتاب) 8
  

ف  نحوه همكاري  بر اساس همكاريكتابنوع  طبقه بندي
ردي

 

  شابك كتاب   عنوان كتاب
)ISBN(  داوري  ويراستاري  ترجمه  تصنيف  تاليف  

سال 
  ساير  همكار دوم  همكار اول  انتشار

١                
٢                 
٣                 

  

  }ست ا ذیربط الزامیمستنداتالصاق  {در مجالت معتبرتخصصی  مقالهانتشار ) 9
  

  انتشار مقالهنحوه   نوع مجله  نويسنده

ف
ردي

 

  عنوان مقاله
  همكار  مسئول 

  سال
 ISI  انتشار

علمي 
  پژوهشي

علمي 
  ترويجي

 نام مجله
  كامل  چكيده

١                 
٢                 
٣                 

  

   }ست ا ذیربط الزامیمستنداتالصاق  {سمینارهاو  در همایش هاتخصصی مقاله  انتشار) 10
  

ف  نحوه ارائه  همايش يا سمينارنوع   نويسنده
ردي

 

  عنوان مقاله
  همكار  مسئول 

  سال
  بين المللي  ملي  منطقه اي  انتشار

 نام مجله/ محل انتشار
  پوستر  سخنراني

١                
٢                 
٣                 

  

   }ست امستندات ذیربط الزامیالصاق  {دانشگاهی یا رشته هاي تحصیلیراه اندازي، فعال سازي یا تاسیس واحدهاي ) 11
  

ف  زمان  سمت
ردي

 

 نوع فعاليت  واحد دانشگاهي يا رشته تحصيلينام 
  خاتمه  شروع  همكار  مجري

  توضيحاتساير 

١               
٢                

  

   }ست امستندات ذیربط الزامیالصاق {ح تحقیقاتی طر) 12
  

ف  زمان  سمت
ردي

 

 حاميان طرح  رامحل اج  عنوان طرح
  خاتمه  شروع   ناظر  همكار  مجري

  ساير توضيحات

١                  
٢                   

  

  }ست امستندات ذیربط الزامیالصاق { بین المللی یاو  داخلی معتبردر مجامع  ثبت اختراع) 13
  

ف محل ثبت اختراع
ردي

 

  عنوان اختراع
  كشور  موسسه/ سازمان

  تاريخ 
  ثبت اختراع

  شماره 
  ثبت اختراع

  توضيحاتساير 

١           
٢              



 ٤

  }ست امستندات ذیربط الزامی الصاقمورد تایید مراجع ذیصالح، {ارائه اثر هنري منحصر به فرد ) 14
  

ف
ردي

 

  ساير توضيحات   تاييدتاريخ مرجع مورد تاييد  بودن آنبه فرد ويژگي منحصر   عنوان اثر 

١          
٢            
٣            

  

  }ست ا مستندات ذیربط الزامیالصاق {خارجیمعتبر داخلی و علمی عضویت در مجامع  )15
  

ف  زمان عضويت
ردي

 

  كشور  نام مجمع نوع فعاليت سمت
  خاتمه  شروع

١             
٢              

  

  }ست اامی مستندات ذیربط الزالصاق{ مختلف  و مراسمدر جشنواره ها ... وجوایز علمی یا هنريافتخار یا  نشان کسب) 16
  

ف
ردي

 

  ساير توضيحات  كشور اهدا كننده نشان يا جايزه  نوع فعاليت عنوان

١           
٢            

  

  }ست ا مستندات ذیربط الزامیالصاق {سوابق اجرایی و اشتغال) 17
  

ف  زمان عضويت
ردي

 

  شهر/ كشور نوع فعاليت سمت  نام محل اشتغال
  خاتمه  شروع

١            
٢              

  

  }ست ا مستندات ذیربط الزامیالصاق{فعالیت ها سایر ) 18
 

ف
ردي

 

  ساير توضيحات  نوع فعاليت عنوان

١       
٢        

  

حداقل امتیاز الزم را کسب  ...و TOEFL،IELTS ، MCHE نظیرخارجه، زبان معتبر  آزمون هايدر که در صورتی {: تسلط به زبان خارجه) 19
     .} الصاق نمایید راذیربطو مستندات معتبر مدارك نموده اید، 

  

ف  ميزان تسلط
ردي

 

 تسلط به زبان خاجه
  عالي  خوب  متوسط

  ساير توضيحات  امتياز كل   عنوان آزمون

١               

٢                

  
  متقاضینام و نام خانوادگی) 20 

  امضاء
 :تاریخ

 

موسسه/ رئیس مرکز و نام خانوادگینام ) 21  
 مهر و امضاء
:تاریخ  

 

  رئیس واحد استانینام و نام خانوادگی ) 22
امضاءمهر و   
:تاریخ  

 


