
 

 
 

 4کاربرگ شماره 

 دعوت از متخصصین میهمان داخلی 

 

 شماره:

 تاریخ:

 پیوست:

  در جهت   ")آحفا(ت های آموزشی عضو هیات علمی  ارزیابی و حمایت از فعالی"امه  ات علمی می تواند به استناد شیوه نعضو هی

 ارتقای کیفیت آموزشی از یک عضو هیات علمی متخصص به عنوان میهمان در کالس استفاده نماید.
 

 

از معاونت آموزشی کسب مجوز    و پس ازتکمیل  کاربرگ  بق  ط   ،یک ماه قبل از دعوت از متخصص میهمان در کالس باید درخواست اولیه

 م شود. اقدا دانشگاه 
 

 :همکاریجهت  دالیل توجیهی
.................................................................................................................................................................................................. .......... 

 ............................................................................................................................................... ............................................................. 
 

 :(هیات علمیغیر  / عضو هیات علمیمیهمان متخصص ) مشخصات

 دانشگاه: ........................    مدرک تحصیلی:.............................   .........................  نام و نام خانوادگی:                  عضو هیات علمی  

 .........................شماره تماس: ..............    : ....................کد ملی      ................................ مرتبه علمی:      

 .................................  :: ..................  محل اشتغالمدرک تحصیلی   ........................  نام و نام خانوادگی:           غیر هیات علمی    عضو

 ................ شماره تماس: .........        ........................        : .کد ملی 
 

 

 

 ........................................ سرکار خانم  / جناب آقای

 ...................................................مدیر محترم گروه 

سیال  نیمسیال دوم بیرای نیمسیال اول متخصص میهمان داخلیی عنوان  به  .  ر خانم  ............................سرکا  /  با اهدای سالم، بدین وسیله جناب آقای

 (هیای) یخدر تیار کالس درس .................................. مقطع .......................... به میزان ................ سیاعت کیه  جهت حضور درتحصیلی .....................  

 اهشمند است اقدام مقتضی صورت گیرد. د. خونشومعرفی می  گردد،ار می برگز .....................

  :عضو هیات علمی  نام و نام خانوادگی         

 امضاء و تاریخ                          

 

 .................................................سرکار خانم  / جناب آقای

 کشاورزی دانشکده معاون محترم آموزشی   / رئیس

   باشد. خواهشمند است در صورت احراز شرایط اقدام مقتضی صورت گیرد. با اهدای سالم، درخواست مذکور مورد تایید گروه می 

   مدیر گروه                                          

 امضاء و تاریخ                                                           

                                                                                                                                                 

 
 ............................................سرکار خانم  / جناب آقای

 م آموزشی دانشگاهمعاونت محتر

 اقدام مقتضی صورت گیرد. دستور باشد. خواهشمند است در صورت احراز شرایطمی  دانشکدهبا اهدای سالم، درخواست مذکور مورد تایید 

 معاون آموزشی رئیس دانشکده/                                                                                                                                                                                   

 امضاء و تاریخ                                     

 

 2از  1صفحه 



 
 

 4کاربرگ شماره 

 دعوت از متخصصین میهمان داخلی 

 

 شماره:

 تاریخ:

 پیوست:

 ............... .........................................سرکار خانم  / جناب آقای

 کشاورزی دانشکده معاون محترم آموزشی   / رئیس

اهدای سالم،   می با  استحضار  آقایبه  از  با دعوت  احراز شرایط،  به  توجه  با  فوق   /  رساند  با شرایط  میهمان  متخصص  به عنوان   ...........................  خانم 

 شود.  موافقت می 

  معاون آموزشی دانشگاه                                                                                                                                                       

 ریخامضاء و تا                                                        

 

 ...................................................سرکار خانم  / جناب آقای

 .................................................. عضو محترم هیات علمی 

   ،ل و جهت استفاده از آموزهخواهشمند است پس از پایان همکاری گزارش کار را تکمی باشد.تایید دانشگاه می با اهدای سالم، درخواست مذکور مورد 

          تکمیل شده را به مدیر گروه ارسال فرمایند.  ربرگکا

   وزشی معاون آم / رئیس دانشکده                                                                                                                                                

                                                                                                                                             امضاء و تاریخ                                                   

 

 گزارش کار )بعد از پایان همکاری(: 

 

 
 

 

 

 

  

 

 .......................... ............... .....سرکار خانم  / جناب آقای

 ........................................................مدیر محترم گروه 

است اقدام مقتضی صورت  . خواهشمندشودگزارش کار و تاییدیه معاونت آموزشی دانشگاه جهت استفاده از آموزه ارسال می با اهدای سالم، بدین وسیله  

 گیرد. 

  م خانوادگی عضو هیات علمی:نام و نا        

 امضاء و تاریخ                          

 

 .............................................. سرکار خانم  / جناب آقای

 ........................................................ کارشناس محترم 

باشد اقدام مقتضی صورت می  صورتی که عضو هیات علمی دارای آموزهی دانشگاه، خواهشمند است در با توجه به تاییدیه معاونت آموزش، با اهدای سالم

 گیرد.

    :مدیر گروه        

 امضاء و تاریخ                                                       

 

 2از  2صفحه 


