به نام خدا
چك ليست مدارك پرونده علمي متقاضيان تدريس علمي كاربردي

نام و نام خانوادگي:
مقطع و عنوان رشته آخرين مدرك تحصيلي:
شماره تلفن همراه:
عنوان مستندات ﻻزم

رديف
1

اصل فيش بانكي )پرداخت ،در زمان اعﻼم شده از سوي دانشگاه انجام خواهد شد و در زمان تشكيل پرونده ،ضروري نيست(

2

فرم كد  ٢تكميل شده

3

تصوير تمامي صفحات شناسنامه و پشت و روي كارت ملي

4

تصوير آخرين حكم كارگزيني

5

تصوير كارت پايان خدمت ،معافيت و يا كارت دانشجوئي براي دانشجويان مقطع دكتري

6

تصوير گواهينامه موقت يا دانشنامه تمامي مقاطع تحصيلي دانشگاهي به همراه ريز نمرات معتبر آنها

7

در صورت داشتن سابقه تدريس دانشگاهي ،گواهيهاي تدريس

8

در صورت داشتن سابقه تدريس غير دانشگاهي ،گواهيهاي تدريس

9

گواهينامههاي شركت در كارگاههاي آموزشي

10

در صورت راه اندازي ،فعال سازي يا تاسيس كسب و كار مرتبط با رشته تحصيلي ،مستندات آن

11

در صورت داشتن سابقه كار مرتبط ،گواهينامههاي اشتغال به كار و يا ساير مستندات

12

در صورت داشتن ثبت اختراع در مجامع معتبر داخلي و يا بين المللي ،مستندات آن

13

در صورت ارائه اثر هنري منحصر به فرد و يا دريافت درجه هنري ،مستندات آن

14

در صورت عضويت در مجامع معتبر علمي داخلي يا خارجي مرتبط با حوزه تخصصي خود ،مستندات آن

15

در صورت اخذ جايزه ،تشويقنامه يا نشان افتخار علمي يا هنري مرتبط با حوزه تخصصي خود ،مستندات آن

16

در صورت انتشار مقاله تخصصي در مجﻼت معتبر ،تصوير نامه پذيرش و صفحه اول مقاله

17

در صورت ارائه مقاله تخصصي در همايشها و سمينارهاي معتبر علمي ،تصوير نامه پذيرش و صفحه اول مقاله

18

در صورت تاليف يا ترجمه كتاب ،تصوير جلد كتاب و صفحه شناسنامه آن

19

تصوير كارنامه شركت در آزمون معتبر زبان خارجي؛ به شرط اينكه حداقل امتياز قبولي در آن كسب شده باشد

20

لوح فشرده حاوي فايل كاربرگ شماره  ٢و تصوير مستندات بندهاي  ٣تا ١٩

نام ،نام خانوادگي و امضاي متقاضي تدريس:

)اين برگه را روي جلد سمت راست پوشه بچسبانيد(

وجود دارد

وجود ندارد

