فرم مشخصات مدرسين مدعو – دانشگاه پيام نور خراسان رضوي – مركز  /واحد ......................
استاد گرامي؛ با توجه به اينكه تكميل مندرجات قيد شده در فرم مشخصات به منظور بررسي اطﻼعات آموزشي  ،اداري و پرسنلي شما جﻬﺖ طرح در كميته جذب براي شـروع بـه
همكاري ﻻزم مي باشد  ،در ثبﺖ مشخصات فرم مذكور و ارسال مدارك مورد نياز رعايﺖ حداكثر دقﺖ نظر را بفرماييد  .قبﻼ از همكاري شما كمال تشكر و امتنان را داريم .
نام :

نام پدر :

نام خانوادگي :

نام مستعار يا القاب :

مرد 

جنسيت :

زن 

تاريخ تولد روز :

محل تولد :

شماره شناسنامه :

محل صدور :

كد ملي:

ماه :

محل الصاق عكس

سال :

تابعيت :
مﺬﻫﺐ:

دين :
مشخصات فردي

وضعيت تاﻫل:

متاﻫل 

Email:
Website:

مجرد 

تلﻔن ﺛابت:

محل سكونت :ملكي 
آدرس منزل :

تلﻔن ﻫمراه:

وضعيت نظام وظيﻔه  :داراي كارت پايان خدمت 
معافيت دائم  معافيت موقت  معافيت پزشكي 

استيجاري 

در حين خدمت  ارگان محل خدمت :
علت معافيت :

ميزان تحصيﻼت

رشته تحصيلي فوق ديپلم :

دانشگاه محل تحصيل /سال اخﺬ مدرك :

معدل :

رشته تحصيلي كارشناسي :

دانشگاه محل تحصيل /سال اخﺬ مدرك:

معدل :

رشته تحصيلي كارشناسي ارشد :

دانشگاه محل تحصيل /سال اخﺬ مدرك:

معدل :

رشته تحصيلي دكتري :

دانشگاه محل تحصيل /سال اخﺬ مدرك:

معدل :

در صورتيكه در حال حاضر مشغول به تحصيل مي باشيد قسمت زير را تكميل كنيد :

مقطع تحصيلي

نام دانشگاه محل تحصيل

رشته تحصيلي

سال ورودي

مشخصات همسر

در صورت متاهل بودن مشخصات همسر خود را بنويسيد:

نام :

نام خانوادگي :

نام پدر :

شماره شناسنامه :

كد ملي :

محل صدور :

محل تولد :

سال تولد :

ميزان تحصيﻼت :

مﺬﻫﺐ :

شﻐل :

آدرس محل كار و تلﻔن :

مشخصات

پايان نامه هاي تحصيلي

پروژه –پايان نامه – رساله

نام استاد راهنما

عنوان

نمره

تاريخ دفاع

كارشناسي
كارشناسي ارشد
دكتري
نام محل كار

نوع شغل

نوع استخدام

شﻬر

تاريخ شروع

تاريخ پايان

علت ترك خدمت

تلفن محل كار

سوابق شغلي

قبلي

فعلي
نام دانشگاه يا مؤسسه
آموزش عالي

عنوان دروسي كه تدريس نموده ايد

تاريخ شروع

تاريخ پايان

تعداد واحد

توضيحات

سوابق تدريس

همكاري با مؤسسات داخلي و خارجي ) شركت  ،سفارتخانه و ( ....

مدت اشتﻐال

سمت  ،نوع فعاليت يا ارتباط

از تاريخ

علت ترك

تا تاريخ

نام و آدرس دقيق محل كار و تلﻔن

خود
ﻫمسر
معرف يا معرفين شما جﻬت تدريس در اين دانشگاه

شﻐل و يا سمت وي

نام و نام خانوادگي معرف

آدرس كامل و شماره تلﻔن

نسبت

چنانچه از بستگان درجه اول شما كساني شﻬيد  ،مفقود  ،اسير  ،جانباز يا رزمنده هستند ذكر نماييد :

نام و نام خانوادگي

نسبت

شهيد

مﻔقود

اسير

جانباز

رزمنده

آدرس محل سكونت

فعاليت هاي پژوهشي خود را ذكر نماييد :

عنوان كتاب يا مقاله

محل انتشار

سال نشر

اينجانب..........................................................................با درستي و دقت كامل به سؤال هاي اين پرسشنامه پاسخ گفتم و نسبت به صحت پاسخ هاي داده شده
خود را مسؤول مي دانم و متعهد مي شوم .
تاريخ و امضاء متقاضي :

مدارك ﻻزم :
 تصوير آخرين مدرك تحصيلي-

تصوير كارت دانشجويي )جهت دانشجويان مقطع دكتري(

 تصوير صﻔحه اول دفترچه بيمه-

تصوير كارت ملي

-

تصوير تمام صﻔحات شناسنامه خود و ﻫمسر

-

رزومه علمي و تصوير سوابق فعاليت ﻫاي اجتماعي  ،اداري و آموزشي

