
 

 97-98 تحصیلی اول سالدر نیم به مرکز آموزش الکترونیکیکمک مدرس فرم معرفی 

 : مدرسکمک  مشخصات -1
 آخرین مدرک تحصیلی:  نام و نام خانوادگی: 

 تعداد ترمهای همکاری با مرکز:  رشته تحصیلی: 

 )خوانا(:پست الکترونیکی کد ملی: 

 فارغ التحصیلدانشگاه علم و صنعت دانشجوی شماره تماس:

 شماره درس در سیستم گلستان: معرفی شده: نام درس

 در صورت همکاری در دروس دیگر حتما آنها را نام برده و فرم مربوطه را ضمیمه فرمایید:◄

 :آموزشی معاون معرفی کمک مدرس به -2
 

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

 معاون محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی مرکز

ر اینجانب حائز توانمندی و صالحیت علمی و اخالقی که از نظ 1با مشخصات مندرج در بند  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..  .    ؛ بدینوسیله آقای/ خانمبا سالم و احترام

 عنایت فرمائید. ی الکترونیکیمی باشند، جهت همکاری در ارائه درس یاد شده معرفی می گردند. خواهشمند است نسبت به تایید و معرفی ایشان به مرکز آموزشها

 تاریخ:                               امضاء:                                     نام و نام خانوادگی استاد:        

 :مرکز از سوی مدیر گروه آموزشی معاونتمدرس به  کمک معرفی-3
 

جهت همکاری در ارائه می باشند،  و اخالقی که از نظر اینجانب حائز توانمندی و صالحیت علمی 1با مشخصات مندرج در بند نامبرده بدینوسیله  با سالم و احترام؛

 ت اداری و اجرائی الزم،و سایر اقدامادستور ثبت نام ایشان در سامانه مرکز و سامانه آموزش دانشگاهدرس یاد شده معرفی می گردند. خواهشمند است نسبت به تایید و 
 عنایت فرمائید.

 : :                                         تاریخ:                                 امضاءمدیر گروهنام و نام خانوادگی 

 :پشتیبانی سامانه های مدیریت یادگیری و کالس مجازیمدرس به  کمک معرفی – 4

 فرمایید. اقدامدر سامانه مرکز و اعطای دسترسی الزم به ایشان  کمک مدرس مذکور ، لطفا در خصوص تعریف نامفناوری مرکز،  کارشناس حوزه

 Oفعال بماند Oمدرسین ( قبلی به درس  مسدود شود کمک مدرس )  کمک دسترسیضمناً 

 امضاء:  تاریخ:آموزشی و تحصیالت تکمیلی مرکز:  معاوننام و نام خانوادگی 

 مرکز: حق التدریس رامو معرفی کمک مدرس به -5

o  یادگیری و  نه های مدیریتمسئول پشتیبانی سامانام و نام خانوادگی فته است ،ربرای ایشان صورت پذیالزم؛ اقداماتالتدریس مرکز با سالمامور حق

 امضاء:                                        تاریخ:                                                 :        کالس مجازی

o  گردید.قرارداد نامبرده مورخ                           تنظیم 

 تصویر شناسنامه، کارت ملی، عکس، آخرین مدرک تحصیلی یا حکم کارگزینی، کارتکس حساب جام بانک ملت مدارک الزم:

 گردد.ود شخص آپلود توسط خ ht.iust.ac.ir-vc در سامانه ثبت اطالعات اساتید  که می بایست


