دستورالعمل نحوه تشكيل پرونده تقاضاي اخذ مجوز تدريس
مدارك و مستندات ﻻزم براي تشكيل پرونده علمي:
 (١اصل فيش بانكي
توجه( زمان واريز مبلغ و دريافت فيش ،بعدا طي يك پيامك به اطﻼع متقاضي خواهد رسيد و در زمان تشكيل پرونده ،مورد نياز نيست.
 (٢كاربرگ شماره  ٢تكميل شده كه يك قطعه عكس روي آن الصاق شده است) .فايل  pdf/docxاين فرم در پيوست موجود است(
 (٣تصوير تمامي صفحات شناسنامه و پشت و روي كارت ملي
 (٤تصوير آخرين حكم كارگزيني
 (٥تصوير كارت پايان خدمت ،معافيت و يا كارت دانشجوئي براي دانشجويان مقطع دكتري
 (٦تصوير گواهينامه موقت يا دانشنامه تمامي مقاطع تحصيلي دانشگاهي بهمراه ريز نمرات معتبر آنها
 (٧در صورت داشتن سابقه تدريس دانشگاهي ،گواهيهاي تدريس
 (٨در صورت داشتن سابقه تدريس غير دانشگاهي ،گواهيهاي تدريس
 (٩گواهينامههاي شركت در كارگاههاي آموزشي مرتبﻂ
توجه( لطفا فقﻂ كارگاههاي تخصصي مرتبﻂ با رشته تحصيلي خود را لحاظ نموده و از درج دورههاي آموزشي غير مرتبﻂ خودداري نمائيد.
 (١٠در صورت راه اندازي ،فعال سازي يا تاسيس كسب و كار مرتبﻂ با رشته تحصيلي ،مستندات آن
 (١١در صورت داشتن سابقه كار مرتبﻂ ،گواهينامههاي اشتغال به كار و يا ساير مستندات
توجه( لطفا فقﻂ سوابق اشتغال مرتبﻂ با رشته تحصيلي خود را لحاظ نموده و از درج سوابق اشتغال غير مرتبﻂ خودداري نمائيد.
 (١٢در صورت داشتن ثبت اختراع در مجامع معتبر داخلي و يا بين المللي ،مستندات آن
 (١٣در صورت ارائه اثر هنري منحصر به فرد و يا دريافت درجه هنري ،مستندات آن
 (١٤در صورت عضويت در مجامع معتبر علمي داخلي يا خارجي مرتبﻂ با حوزه تخصصي خود ،مستندات آن
 (١٥در صورت اخذ جايزه ،تشويقنامه يا نشان افتخار علمي يا هنري مرتبﻂ با حوزه تخصصي خود ،مستندات آن
 (١٦در صورت انتشار مقاله تخصصي در مجﻼت معتبر ،تصوير نامه پذيرش و صفحه اول مقاله
 (١٧در صورت ارائه مقاله تخصصي در همايشها و سمينارهاي معتبر علمي ،تصوير نامه پذيرش و صفحه اول مقاله
 (١٨در صورت تاليف يا ترجمه كتاب ،تصوير جلد كتاب و صفحه شناسنامه آن
 (١٩در صورتيكه در يكي از آزمونهاي معتبر زبان خارجي شركت نموده و موفق به كسب حداقل امتياز ﻻزم شدهايد ،تصوير كارنامه آن
 (٢٠لوح فشرده حاوي تصاوير تمامي مستندات بندهاي  ٣تا  ١٨به همراه فايل  docxتكميل شده مربوط به بند ٢
توجه( فايل  docxكاربرگ شماره  ٢را تكميل كرده و سپس تمامي مستندات بندهاي  ٣تا  ١٩را به صورت تمام رنگي اسكن نمائيد .در نهايت مستندات
مربوط به هر بند را درون پوشهاي ) (folderبه نام همان بند ذخيره كرده و همه را بر روي يك حلقه لوح فشرده ثبت نموده و درون پرونده خود قرار دهيد.

نحوه چينش مستندات در پرونده:
مستندات رديفهاي  ١تا  ٥به ترتيب همگي درون يك كاور پﻼستيكي شفاف واحد قرار گيرند .بقيه مستندات به تفكيك ،هر كدام درون يك كاور پﻼستيكي
شفاف مجزا قرار گيرند .تمامي كاورهاي پﻼستيكي با رعايت ترتيب بيان شده در فوق ،درون يك پوشه مقوائي آبي رنگ منگنهدار ،منگنه شوند.
تذكر:
(١
(٢
(٣
(٤
(٥

لطفا از قرار دادن مستندات غيرمرتبﻂ در درون پرونده ،خودداري شود.
رعايت ترتيب چينش مستندات مهم بوده و در صورت عدم رعايت آن ،پرونده عودت داده خواهد شد.
كاورهاي پﻼستيكي را از راست به چپ درون پوشه قرار دهيد) .اولين كاور درون پوشه در سمت راست ،كاور حاوي كاربرگ شماره  ٢باشد(.
پروندهي تشكيل شده را از نظر قراردادن تمامي مستندات ﻻزم ،رعايت ترتيب مستندات در پرونده و عدم وجود مستندات نامرتبﻂ ،بررسي
نموده و سپس چك ليست مدارك را امضا نمائيد.
چك ليست كامل شده را روي جلد سمت راست پوشه بچسبانيد.

