دبیرخانه هیأت اجرایی جذب
اعضای هیأت علمی

فرم تقاضای تدریس (مدرسان مدعو)

هسیز هحتزم گزوه آهوسشی .............
با اهساء سالم و احتزام؛
ایٌجاًة  ....................................................زاًش آهَذتِ همطغ  ...........................رشتِ  ...................................هیتاشن ٍ تا اطالع اس همزرات ٍ آئیيًاهِ
هسرساى حكالتسریس هسػَ تسٍیي شسُ اس سَی هؼاًٍت آهَسشی ٍ تحصیالت تکویلی زاًشگاُ ٍ ّیأت اجزایی جذب اػضای ّیأت ػلوی ،زرذَاست ّوکاری تا
آى گزٍُ هحتزم زر ًیوسال  ........................................را زارم ٍ هتؼْس هیگززم زر صَرت هَافمت زاًشگاُ تا ّوکاری ایٌجاًة تزاتز تزًاهِ اػالهی اس سَی آى
گزٍُ تِ اًجام ٍظایف هحَلِ تپززاسمّ .وچٌیي هسارن تحصیالت زاًشگاّی ،رٍگزفت هسارن سجلی ٍ ًیش رسٍهِ ػلوی ایٌجاًة جْت استحضار تِ پیَست ایفاز
گززیسُ است.
نام و نامذانوازگی:
تارید و اهضاء:
تارید:
شوارُ:

رئیس هحتزم زانشکسه .........................

با اهساء سالم و احتزام؛
ًظز تِ تماضای آلای /ذاًن  ...................................هثٌی تز ّوکاری تا ایي گزٍُ تِ صَرت هسرس حكالتسریس هسػَ ،هَضَع زر جلسِ هَرخ
 ........................گزٍُ هطزح ٍ تا تماضای ایشاى جْت تسریس زر ًیوسال  .............................هَافمت هرالفت تِ ػول آهس کِ رٍگزفت صَرتجلسِ فَق تِ
پیَست جْت استحضار ایفاز گززیسُ است.
زکتز..................................
هسیز گزوه .....................................
تارید:
شوارُ:

هعاوى هحتزم آهوسشی و تحصیالت تکویلی

با اهساء سالم و احتزام؛
تا ػٌایت تِ ایٌکِ گزٍُ تا تماضای آلای /ذاًن  ..................................هثٌی تز ّوکاری تِ صَرت هسرس حكالتسریس هسػَ هَافمت ًوَزُ ،هَضَع زر
جلسِ  ....................................زاًشکسُ هطزح ٍ تا تماضای ایشاى جْت تسریس زر ًیوسال  .............................هَافمت هرالفت تِ ػول آهس کِ رٍگزفت
صَرتجلسِ گزٍُ ٍ زاًشکسُ تِ پیَست جْت استحضار ایفاز گززیسُ است.
زکتز ......................................
رئیس زانشکسه ................................
تارید:
شوارُ:

هیأت هحتزم اجزایی جذب اعضای هیأت علوی

با اهساء سالم و احتزام؛
تا ػٌایت تِ هَافمت گزٍُ ٍ زاًشکسُ تا تماضای آلای /ذاًن  ..................................هثٌی تز ّوکاری تِ صَرت هسرس هسػَ زر ًیوسال
،..........................ضوي تأییس صالحیت ػلوی ًاهثززُ ،هزاتة تِ ّوزاُ ضوائن جْت اطالع ٍالسام همتضی ارسال هیگززز.
زکتز عباس نیک نژاز
هعاوى آهوسشی و تحصیالت تکویلی
زر جلسه هورخ ................. ................هیأت اجزایی جذب زانشگاه هوضوع تقاضای آقای /ذانن........................................................
هطزح و با تقاضای ایشاى جهت تسریس زر نیوسال  .......................................هوافقت  هرالفت به عول آهس.
زبیزذانه هیأت اجزایی جذب
اعضای هیأت علوی

