فرم درخواست کار مرکس آموزش عالی شهرضا
كليِ اطالػبت ثجت ضذُ در ايي فزم هالن پذيزش هتمبضي خَاّذ ثَد ٍ ارائِ هذارن هؼتجز جْت استخذام الشاهي است.

هطخصبت فزدي

ٍضؼيت تبّل

هيشاى سبثمِ كبر :سبل...........

هبُ............

شغل ّوسر:
تعذاد فرزًذاى:

آدرس پستي هحل سكًَت:

هذرن تحصيلي

اًجام شذُ □

هعافيت□

ًَع هعافيت:
ساير.......................................... :

هذت سبثمِ پزداخت ثيوِ تبهيي اجتوبػي :سبل...........

هبُ..........

ضوبرُ تلفي ثبثت:

آدرس پست الكتزًٍيكي (:)Email

سَاثك تحصيلي

هتاّل□

ٍضؼيت ًظبم

ًام:
ًام خاًَادگي:
تاريخ تَلذ:
هحل تَلذ:

شوارُ شٌاسٌاهِ:
وذ هلي:
ًام پذر:

هجرد□

ٍظيفِ(آلبيبى)

صزف تكويل ًوَدى ايي فزم هسئَليتي ثزاي هزكش جْت استخذام ايجبد ًويًوبيذ.

ضوبرُ تلفي ّوزاُ:

ًبم هزكش آهَسضي

رضتِ تحصيلي /گزايص

ضوبرُ تلفي توبس در هَالغ ضزٍري:

سهبى تحصيل

كطَر /ضْز

اس

هؼذل

تب

اهتيبس

ديپلن
فَق ديپلن
ليساًس
فَق ليساًس
دوترا

* لطفا سَاتك خَد را از آخر تِ اٍل تٌَيسيذ.در صَرت ًياز ،رزٍهِ واري ضويوِ گردد.
سهبى اضتغبل

ًبم هَسسِ/

كطَر /ضْز

سَاثك گذراًذى دٍرُ ّبي

آهَسضي ٍ تخصصي

گَاّيٌبهِ

راًٌذگي

* سَاثك ضغلي

ضزكت

اس

تب

ًَع لزارداد

سوت /ػٌَاى
ضغلي

ًبم دٍرُ آهَسضي

ًبم هَسسِ

هذت دٍرُ

ٍسيلِ ًمليِ

ًَع پبيِ

راًٌذگي در ضت (ضؼيف ،هتَسط،خَة)

هيشاى آخزيي
ػلت تزن

(ريبل)

گَاّيٌبهِ
دارد

خَدرٍ
هَتَرسيكلت

حمَق دريبفتي

اهتيبس

ًذارد

راًٌذگي هسبفت سيبد (ضؼيف ،هتَسط،خَة)

اهتيبس

اهتيبس

* سطح هْارت تا يىي از عٌاٍيي ضعيف ( ،)Dهتَسط ( ،)Cخَب ( ٍ )Bعالي ( )Aتىويل گردد.

هْبرتْبي فزدي

سثبى خبرجي

* خَاًذى

* هكبلوِ

* ًَضتي

* درن هطلت

اهتيبس

* ًبم ًزمافشار /سطح آضٌبيي

ًام ًرم افسار

زتاى اًگليسي

سطح آشٌايي
ًام ًرمافسار

.......

سطح آشٌايي

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

هحل اضتغبل

ضغل

آدرس ٍ ضوبرُ تلفي

ًَع آضٌبيي

هؼزفيي

هطخصبت

هعرفاى از اعضاي خاًَادُ ٍ فاهيل ًسديه ًثاشذ.

توام ٍلت □
هيساى حمَق درخَاستي هاّياًِ ....................................:ريال

پارُ ٍلت □
ًحَُ ّوكبري

هيساى حمَق درخَاستي ساعتي ................................... :ريال

آيا ّن اوٌَى شاغل ّستيذ ؟ خير □

اٍلَيت شغلي:
-1
-2
-3

-4
-5
-6

تَضيحات:

تلي □

در صَرت هثثت تَدى پاسخ ،علل ٍ اًگيسُ اصلي خَد را از ترن هحل وار فعلي ٍ ّوىاري تا ايي شروت تَضيح دّيذ.

ًحَُ آشٌايي شوا تا هروس:
آيا ساتمِ تيواري خاصي داريذ؟ خير

هيساى شٌاخت از فعاليتْاي هروس:
تلي

ًَع تيواري.......................

سبيز هَارد

علت را رور ًواييذ............................................
خير □ تلي □
آيا ساتمِ هحىَهيت ويفري داشتِايذ؟
ًام دٍرُ ................................
تلي
آيا ساتمِ تذريس در زهيٌِ تخصص واري خَد را داشتِايذ؟ خير
زهاى تمريثي.............................................. :
تلي
آيا لصذ هْاجرت يا اداهِ تحصيل خارج از وشَر را داريذ؟ خير
در يه پاراگراف استعذادّا ،رٍحيات ،عاليك ٍ تَاًاييّاي خَد را تعريف وٌيذ.

صحت هٌذرجات فرم را تاييذ هي ًواين ٍ چٌاًچِ خالف ّر يه از هَارد اثثات شَد هروس آهَزش عالي شْرضا هجاز تِ ّر
ايٌجاًة
گًَِ الذام الزم هي تاشذ ٍ حك ّيچگًَِ اعتراض را ًخَاّن داشت.

اهضب هتمبضي:

تبريخ تٌظين فزم:
لطفب در ايي لسوت چيشي ًٌَيسيذ
-1

ًظزيِ هصبحجِ كٌٌذُ

اهتياز:

ًام ٍ اهضاء:

سوت :

-2
اهتياز:

ًام ٍ اهضاء:

سوت :

اهتياز:

ًام ٍ اهضاء:

سوت :

-3

-4

ًظزيِ

ًْبيي

اهتياز:

ًام ٍ اهضاء:

سوت :
اهتياز هياًگيي:

