فرم معرفی استاد جدید به مرکز آموزش الکترونیکی
نیمسال دوم سال تحصیلی95-96
 -1مشخصات مدرس:

آخرین مدرک تحصیلی:
دانشگاه اخذ مدرک:
پست الکترونیکی(خوانا):
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت

نام و نام خانوادگی:
رشته تحصیلی:
کد ملی:
شماره تماس:

استاد مدعو

مدارک الزم جهت اساتید مدعو :کارتکس حساب جام ملت – مدرک تحصیلی یا حکم کارگزینی-کپی شناسنامه و کارت ملی،
عکس پرسنلی که می بایست در سامانه ثبت اطالعات اساتید

vc-ht.iust.ac.ir

توسط خود شخص آپلود گردد.

 -2مشخصات درس:

نام درس:

تعداد واحد:

مربوط به رشته تحصیلی:

نوع درس O :پایه

 Oاصلی

Oاختیاری

 -3معرفی مدرس به معاونت آموزشی مرکز از سوی مدیر گروه:
معاونت محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی مرکز

با سالم و احترام؛ بدینوسیله آقای /خانم  .....................................................با مشخصات مندرج در بند  1که از نظر اینجانب حائز
توانمندی و صالحیت علمی و اخالقی می باشند ،جهت همکاری در ارائه درس یاد شده در بند  2معرفی می گردند .خواهشمند است
نسبت به تایید و دستور ثبت نام ایشان در سامانه مرکز و سامانه آموزش دانشگاه و سایر اقدامات اداری و اجرائی الزم ،عنایت فرمائید.
امضاء:
تاریخ:
نام و نام خانوادگی مدیر گروه:

 -4معرفی مدرس به پشتیبانی سامانه های مدیریت یادگیری و کالس مجازی:

 oکارشناس محترم حوزه فناوری مرکز ،لطفا در خصوص تعریف نام استاد در سامانه مرکز و اعطای دسترسی الزم به
ایشان دستورات مقتضی صادر فرمائید.
فعال بماند O
مسدود شود O
ضمناً دسترسی مدرس ( مدرسین ) قبلی به درس
نام و نام خانوادگی معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی مرکز:

تاریخ:

امضاء:

 -5معرفی مدرس به امور حق التدریس مرکز:

 oامور حق التدریس مرکز با سالم؛ اقدامات ذیل برای ایشان صورت پذیرفته است ،خواهشمند است اقدامات اجرایی در
خصوص عقد قرارداد با ایشان به عمل آید.
 ایجاد امکان دسترسی به کالس درس مذکور
ایجاد حساب کاربری
نام و نام خانوادگی مسئول پشتیبانی سامانه های مدیریت یادگیری و کالس مجازی :
امضاء:
تاریخ:

