به نام گرداننده آسمان و زمین

دپارتمان آموزش و تحقیقات گروه فنی مهندسی سره
با سالم و احترام؛
اینجانب  .................................................درخواست خود را جهت همکاری در گروه فنی مهندسی سره با تکمیل فرم ذیل
اعالم می دارم.
مشخصات فردی مدرس
نام و نام خانوادگی

محل سکونت

سال تولد

شماره تماس

ایمیل

وضعیت تاهل
سوابق تحصیلی
عنوان مدرک

گرایش تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

سال اخذ مدرک

کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
سوابق تحصیلی
فعالیت های آموشی ( شامل دوره های گذرانیده شده ،تدریس)
عنوان دوره

توضیحات

توانمندی ،مهارت ،تخصص ها خود

سال

خالصه از تجربیات علمی و اجرایی

خواهشمند است رزومه کامل خود را به پیوست درخواست ارائه نمایید.
درخواست همکاری در کدام یک از بخش های زیر را دارید (میزان تسلط مشخص نمایید)

عنوان بخش

میزان تسلط

نحوه همکاری /توضیحات

همکاری در بروز رسانی وب
سایت و فضای مجازی
طراحی گرافیکی
(مجموعه Officeو
)Photoshop
میکس و تدوین صدا و
تصویر
سایر موارد

درخواست همکاری بابت تدریس
عنوان دوره (:دوره که برای تدریس پیشنهاد می نمایید)

معرفی دوره :

اهمیت دوره (در پایان دوره چه نیاز هایی از دانش پژوهان برطرف خواهد شد) :

معرفی سر فصل های دوره :

عالوه بر ارائه سر فصل ها شرکت به معرفی محصول خود نیز خواهد پرداخت □ (مخصوص واحد حقوقی)

شیوه ارایه مطالب در دوره:

پیش نیاز های که دانش پژوه می بایست با آن آشنایی داشته باشد

مدت زمان کل دوره  -ساعت

مدت زمان هر جلسه  -ساعت

تاریخ شروع دوره (پیشنهادی-اختیاری)

زمان برگزاری دوره (همراه با روز و ساعت پیشنهادی) :

هزینه پیشنهادی (به میزان هر ساعت) -ریال
ریال

تعداد پیشنهادی دانش پژوهان -حداقل و حداکثر
حداقل دانش پژوه:

حداکثر دانش پژوه:

رزومه خود را به پیوست ارائه نموده ام□ .
نظر و پیشنهادات (هرگونه پیشنهاد خود را در این بخش اعالم نمایید.

تمامی موارد فوق را با دقت کامل تکمیل نموده ام و مورد تایید می باشد.
امضا:

تاریخ ورود:

/

/

تاریخ بررسی :

/

/

این قسمت توسط دپارتمان آموزش و تحقیقات تکمیل می گردد.

مدیریت محترم گروه فنی مهندسی سره با سالم و احترام؛

دپارتمان آموزش و تحقیقات ضمن بررسی درخواست ارسالی،رزومه و استناد بر فرم ارزیابی نظر خود را اعالم می نماید.

نیاز به برگزاری جلسه توجیهی □ نیاز به تکمیل مدارک و مشخصات □ موافقت شد □ مخالفت شد □
دیگر توضیحات ............................................................................................................................................................ :
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................

دپارتمان آموزش و تحقیقات

