فرم ثبت وام متقاضیان شرکت در کارگاه های داوش افزایی استادان بهمه ماه  ( 6931وراق – رامسر)
ًام ٍ ًام خاًَادگی:

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

این قسمت توسط دانشگاه مزبوط تکمیل می شود

آخریي هدرک ٍ رشتِ تحصیلی.......................... :

ًام داًشگاُ ٍ داًشکدُ ........................... . :

ایویل .............................................................................................. :

شوارُ ّوراُ (تلگراهی)............................ :

شوارُ هٌسل با کد شْرستاى................................................................... :

کارگاه هایی که قبالً شزکت کزده و گواهی اخذ نموده ایذ را مشخص کنیذ.

 -1اخالق حزفِ ای
 -2اصَل تعلین ٍ تزبیت اسالهی
 -3تاریخ علن ٍ تودى اسالهی
 -4اًدیشِ سیاسی اسالم ٍ هباًی اًقالب اسالهی

گذرانذم

شماره اولویت ................ :

هرتبِ داًشگاّی ٍ پایِ......................... :
استاد گراهی:

نگذرانذم

اگر ّوسر شوا ّن عضَ ّیات علوی داًشگگاُ ٍ هتاایگی شگرکر در
کارگاُ ّا ّستٌدً ،اهشاى را ذیالً ًَشتِ ٍ ایشاى ًیس یک فرم تکویگل ٍ
تحَیل دٌّد.
ًام ٍ ًام خاًَادگی ّوسر:

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

 -5هعزفت شٌاسی اسالهی

 -1بشگضاسی طشح بش عْذُ هعاًٍت آهَصضی ٍاحذ اساک بَدُ ٍ هعاًٍت فشٌّگی ٍ داًطجَیی  ،هعاًٍت اداسی ٍ هاایی ٍ دفراش ّان اًذیطای اااراداى ً اض دس
اجشای طشح ّوکاسی خَاٌّذ داضت.
 -2آخشیي هْلت صهاى ثبت ًام دس کاسگاّْای ایي دٍسُ تا سٍص یکطٌبِ هَسخِ  96/11/4هی باضذ.
 -3اٍیَیت ضشکت دس ایي کاسگاُ ّا با ااراداًی اات کِ تاکٌَى دس کاسگاُ ّای داًص افضایی ضشکت ًکشدُ اًذ.
 -4هقشس اات طشح ض افت اهسال دس دٍ هشحلِ ٍ دس بْوي هاُ ( 12یغایت  )13دس ٍاحذ ًشاق ٍ(  19یغایت 22بْوي هاُ) دس هجروع ساهسش بشگضاس گشدد.
 -5کل ِ ّضیٌِ ّای اقاهت ،پزیشایی ٍ ایاب ٍ رّاب ااراد بِ هجروع فشٌّگی آهَصضی ساهسش با داًطگاُ هحل خذهت ٍی خَاّذ بَد.
 -6کل ِ ّضیٌِ ّای اقاهت ٍ پزیشایی ااراد بِ ٍاحذ ًشاق با داًطگاُ هحل خذهت ٍی خَاّذ بَد ( .ایاب ٍ رّاب ااراد بِ ٍاحذ ًشاق بعْذُ ااراد هی باضذ)
 -7با تَجِ بِ هحذٍدیت فضای هجروع ساهسش اص پزیشش خاًَادُ هحرشم ااات ذ هعزٍس هی باض ن.
ّ -8ش ااراد فقط دس دٍ عٌَاى کاسگاّی ضشکت خَاّذ داضت .عٌاٍیي کاسگاُ بعذ اص ثبت ًام ٍ جوع آٍسی اطالعات هطخص ٍ اعالم خَاّذ ضذ.
 -9بشخی اص جلسات کاسگاُ قبل اص عضیوت بِ ساهسش دس ٍاحذ ًشاق اجشا خَاّذ ضذ .حضَس ااراداى هحرشم دس ّوِ جلسات کاسگاُ ّا ایضاهی اات.
بدینوسیله صحت و دقت اطالعات ارائه شده خود را تایید هی کنن و با آگاهی از هوه ضوابط سفر و هتعهد بودى به هوه آنها اقدام به ثبت نام نووده ام.
ًام ٍ ًام خاًَادگی استاد ......................................................................................................... :تاریخ  .................................................................اهضاء ٍ اثر اًگشر

بدیي ٍسیلِ صحت اطالعات ٍ اهضاء ٍ اثز اًگشت استاد هذکَر تایید ٍ تکویل ّوِ قسوتْای فزم کٌتزل ٍ شوارُ اٍلَیت ًاهبزدُ در کادر سموت چم
فزم درج گزدید.
هعاٍى آهَزشی ٍاحد  ..............................................................هْر ٍ اهضاء

بما ی

