باسمه تعالی

محل الصاق

فرم همکاری بصورت حق التدریسی در

عکس

دانشگاه آزاداسالمی قسوین
کسؽناعه عایت عاهن :
https://sahem.iau.ir
 - 1هؾرصات هتقاضی :
نام :
کذهلی:

نام ذانوازگی :

هحل صذٍر:

نام پسر :

تابعیت :

ًام ًٍام خاًَادگی ّوسز:

هذّب :

تارید تولس:
هتاّل □ هجزد □

ؽواره ؽناعناهه :

تعذاد فزسًذاى :

شغل ّوسز:

 – 2وضؼیت نظام وظیفه  :دارای گَاّیٌاهِ پایاى خذهت □ هعافیت دائن □ هعافیت هَقت □ هعافیت پششکی □
 – 3وضؼیت ذسهت  :شاغل □ :

باسًشستِ  □ :آساد -4 □ :وضؼیت تیوه  :تاهیي اجتواعی خذهات درهاًی سایز........................................ 

 – 5آدرس :

محل سکونت :

تلفن همراه :

تلفن :

تلفن :

محل کا ر:
 -6عواتق تحصیلی :
الف ) هسارج تحصیلی :
نوع هسرک

رؽته تحصیلی

تارید

تارید اذذ

هؼسل یا

نام کؾور هحل

نام ؽهزهحل

نام زانؾگاه هحل

ؽزوع

هسرک

اهتیاس

تحصیل

تحصیل

تحصیل

دیپلن
فَق دیپلن
کارشٌاسی
کارشٌاسی ارشذ

دکتزی
تخصص
ب ) ػنواى تش کارؽناعی ارؽس:
ج ) ػنواى تش زکتزی :
ز ) ستاى هایی که زرنگارػ وتکلن تساى هغلط هغتیس :
ه ) آیا زرحال حاضزهؾغول ته تحصیل هغتیس ؟ تلی □

ذیز □

زرصورت هثثت توزى جواب جسول سیز را تکویل نواییس :
رؽته تحصیلی

1 pg.

نام ونؾانی هحل تحصیل

هقطغ تحصیل

تارید ؽزوع

تارید تقزیثی اتوام تحصیل

 – 7عواتق تسریظ  /ذسهت :
نام زانؾگاه

نوع

یا هوعغه

هغوولیت

ػنواى زرعهایی که تسریظ نووزه ایس

تارید ؽزوع

ػنواى پغت

تارید پایاى

هست تصسی

 –8عواتق پضوهؾی :
الف ) هقاالت :

هحل زرج وانتؾار

ػنواى هقاله

تؼساز صفحات

عال انتؾار

ب ) پزوصه های تحقیقاتی که ته پایاى رعیسه یازرزعت اجزاعت
تارید ؽزوع

ػنواى هقاله

تارید پایاى

هحل پزوصه

نتیجه وکارتزز پزوصه

نام هوکاراى

) 9آثار ػلوی هنتؾز ؽسه یا هقاالت ارائه ؽسه زرکنفزانغها
نام اثز ،تالیف،تزجوه یا هقاله

هؾرصات کاهل اثز

تارخ انتؾاریاارئه اثز

ػنواى وهحل کنفزانظ

نام ناؽزوهحل انتؾار

 – 11تاتوجه ته رؽته تحصیلی ذوز،زاوطلة تسریظ وپضهؼ زرچه رؽته وزرط یا زروعی هغتیس ؟
-1
ایٌجاًب
هی داًن .
تاریخ ارسال تقاضا :
تاریخ دریافت تقاضا :
2 pg.

-2

-3

-5

-4

بادرستی ٍدقت کاهل بِ سَالت ایي پزسشٌاهِ پاسخ گفتِ ًٍسبت بِ صحت پاسخْای دادُ شذُ خَدرا هسٍَل

اهضاء داٍطلب

