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چک ليست مدارك الزم جهت تشكيل پرونده

چک ليست مدارك الزم جهت تشكيل پرونده

متقاضيان حقالتدریس عضو هيأت علمی

متقاضيان حقالتدریس عضو غير هيات علمی
 .1تصوير شناسنامه از تمام صفحات  4نسخه
 .2تصوير كارت ملي  4نسخه
 .3تصوير كارت پايان خدمت  2نسخه
 .4تصوير صفحه اول دفترچه بيمه (در صورت
داشتن)  2نسخه
 .5اصل و كپي مدارك تحصيلي در تمام مقاطع 3
نسخه
 .6ريز نمرات تمام مقاطع  2نسخه
 .7عكس  6قطعه
 .8سوابق تدريس
 .9سوابق پژوهشي
 .11افتتاح حساب بانك ملي (شماره حساب سيبا
الزامي است)
 .11تكميل فرم تعهد به صورت تايپ شده  3سري
( فرم هاي شماره  1و  2و ) 3
 .12خالصه اي از زندگي  1سري
 .13فرم شماره ( 1پرسشنامه) به صورت تايپ شده 1
سري
 .14فرم هاي شماره  20و  21به صورت تايپ شده 1
سري
 .15فرم جذب امضا شده توسط مدير گروه  ،رئيس
دانشكده ،حراست  ،گزينش دانشگاه و معاونت
آموزشي و تحصيالت تكميلي
 .16تكميل فرم بانك اطالعاتي
 .17تكميل فرم بيمه مربوط به دارندگان بيمه تأمين
اجتماعي نزد مسئول بيمه دانشگاه (به جز
دارندگان بيمه سالمت،ارتش و خدمات درماني)

.1

تصوير شناسنامه از تمام صفحات  2نسخه

.2

تصوير كارت ملي  2نسخه

.3

تصوير كارت پايان خدمت  1نسخه

.4

تصوير حكم كارگزيني هيأت علمي  1نسخه

.5

تصوير صفحه اول دفترچه بيمه (در صورت
داشتن)  1نسخه

.6

اصل و كپي مدارك تحصيلي در تمام مقاطع 1
نسخه

.7

عكس  2قطعه

.8

سوابق تدريس

.9

سوابق پژوهشي

 .10افتتاح حساب بانك ملي (شماره حساب سيبا
الزامي است)
 .11تكميل فرم تعهد به صورت تايپ شده  3نسخه (
فرم  2و فرم ) 3
 .12فرم جذب امضا شده توسط مدير گروه ،رئيس
دانشكده و معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي
 .13تكميل فرم بانك اطالعاتي
 .14تكميل فرم بيمه مربوط به دارندگان بيمه تأمين
اجتماعي نزد مسئول بيمه دانشگاه (به جز
دارندگان بيمه سالمت،ارتش و خدمات درماني)

فرم هاي مربوطه از سایت معاونت آموزشی و

فرم هاي مربوطه از سایت معاونت آموزشی و

تحصيالت تكميلی ،اداره مدرسين حق التدریس قابل

تحصيالت تكميلی ،اداره مدرسين حق التدریس قابل

دسترس می باشد.

دسترس می باشد.

چک ليست مدارك الزم گزینش

 .1تصوير شناسنامه از تمام صفحات
 .2تصوير كارت ملي
 .3تصوير كارت پايان خدمت
 .4تصوير حكم كارگزيني هيأت علمي 1
نسخه
 .5تصوير صفحه اول دفترچه بيمه (در
صورت داشتن)  1نسخه
 .6تصوير آخرين مدرك تحصيلي
 .7عكس  2قطعه
 .8فرم شماره يك (پرسشنامه)

چک ليست مدارك الزم حراست
.1
.2
.3
.4

تعرفه پرسنلي (موجود در اداره حراست)
تصوير از تمام صفحات شناسنامه  1نسخه
تصوير كارت ملي
تصوير از تمام صفحات شناسنامه همسر 1
نسخه
تصوير كارت پايان خدمت
تصوير آخرين مدرك تحصيلي
تصوير آخرين حكم كارگزيني
دو قطعه عكس

.9

تصوير صفحه اول گذرنامه  1نسخه

.5
.6
.7
.8

