
  

 

F-٠٣/٠١ -٠٤٠٠  

  فرم درخواست تمديد قرارداد پيماني اعضاي هيات علمي

 ...............................گروه آموزشي            .............................دانشكده     

    .....................................  : شماره               

    .......................................: تاريخ               

 صفحه 1از        1: صفحه                    

  :مشخصات فردي

  :رشته    :آخرين مدرك تحصيلي        �مجرد �متاهل �زن �مرد      :نام خانوادگينام و 

  

   :تاريخ عقد اولين قرارداد با دانشگاه      :نام دانشگاه    :سال اخذ مدرك
  

--------------------------------------------------------------------------------------------  
  پژوهشي/ مديريت محترم گروه آموزشيـ  ١

   سالم عليكم

  به اتمام ميرسد، تقاضاي تمديد قرارداد از تاريخ         ستخدام پيماني اينجانب در تاريخااحتراماً نظر به اينكه قرارداد 

اد قبلي و همچنين وظايف آموزشي، وهشي و اجرائي خود را در طول مدت قراردي آموزشي، پژااي از فعاليته ضمنا خالصه. را دارم         لغايت

    .طول مدت قرارداد جديد بشرح جدول ذيل اعالم ميدارم بيني شده را در پژوهشي و اجرائي پيش

  امضاء متقاضي                        
  

  ................مان نيمسال واحد موظف در ه)        دوم/ نيمسال اول(اي از فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي در نيمسال اول دوره قرارداد قبلي  الف ـ خالصه
  

  رديف
دكتري، : نامه نام درس، راهنمايي و مشاوره پايان

  ارشد و پروژه كارشناسي، طرح تحقيقاتي، مقاله

    تعداد واحد

  نوع درس

  

  مقطع
  تعداد

  دانشجو

  

  گروه آموزشي
  واحد

  عملي  نظري  معادل

١                  

٢                  

٣                  

٤                  

٥                  

٦                  

    :سمت اجرائي در نيمسال فوق
  
  

  ..............واحد موظف در همان نيمسال )             دوم/ نيمسال اول(اي از فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي در نيمسال دوم دوره قرارداد قبلي  ب ـ خالصه
  

  رديف
دكتري، : نامه نام درس، راهنمايي و مشاوره پايان

  ناسي، طرح تحقيقاتي، مقالهارشد و پروژه كارش

    تعداد واحد

  نوع درس

  

  مقطع
  تعداد

  دانشجو

  

  گروه آموزشي
  واحد

  عملي  نظري  معادل

١                  

٢                  

٣                  

٤                  

٥                  

٦                  

    :سمت اجرائي در نيمسال فوق
  
  

  ..........واحد موظف در همان نيمسال )                    دوم/ نيمسال اول(ر نيمسال اول دوره قرارداد جديد شده د بيني اي از وظايف آموزشي و پژوهشي پيش ج ـ خالصه

  

  رديف
دكتري، : نامه نام درس، راهنمايي و مشاوره پايان

  ارشد و پروژه كارشناسي، طرح تحقيقاتي، مقاله

    تعداد واحد

  نوع درس

  

  مقطع
  تعداد

  دانشجو

  

  گروه آموزشي
  واحد

  عملي  نظري  عادلم

١                  

٢                  

٣                  

٤                  

٥                  

٦                  

    :سمت اجرائي در نيمسال فوق
  



  

 

F-٠٣/٠١ -٠٤٠٠  

  فرم درخواست تمديد قرارداد پيماني اعضاي هيات علمي

 ...............................گروه آموزشي            .............................دانشكده     

    .....................................  : شماره               

    .......................................: تاريخ               

 صفحه 2از        2: صفحه                    

  .............سال واحد موظف در همان نيم)                 دوم/ نيمسال اول(شده در نيمسال دوم دوره قرارداد جديد  بيني اي از وظايف آموزشي و پژوهشي پيش د ـ خالصه
  

  رديف
دكتري، : نامه نام درس، راهنمايي و مشاوره پايان

  ارشد و پروژه كارشناسي، طرح تحقيقاتي، مقاله

    تعداد واحد

  نوع درس

  

  مقطع
  تعداد

  دانشجو

  

  گروه آموزشي
  واحد

  عملي  نظري  معادل

١                  

٢                  

٣                  

٤                  

٥                  

٦                  

    :سمت اجرائي در نيمسال فوق
  

  

  :ـ نظريه گروه آموزشي و اعالم آن به دانشكده ١
  

  :شوراي گروه مطرح گرديد    در جلسه مورخ    خانم / موضوع تمديد قرارداد آقاي

  يماني از تاريخبا توجه به رضايت گروه از عملكرد نامبرده و با عنايت به نياز گروه به همكاري آتي ايشان، تمديد قرارداد پ) الف

  �مورد تصويب قرار گرفت     �اكثريت آراء     �آراء  ماه، به اتفاق  بمدت           لغايت 

، تمديد قرارداد پيماني ايشان  �ساير داليل  �عدم نياز به تخصص و همكاري  �ضعف مديريت در كالس  �با توجه به ضعف علمي ) ب

  �مورد تصويب قرار نگرفت 

  :تاريخ  گروهمديرمهر و امضاي 
  

  :نشگاهداتحصيالت تكميلي و ـ نظريه شوراي آموزشي و پژوهشي دانشكده و اعالم مراتب به معاونت محترم آموزشي  ٢
  

  شوراي آموزشي و پژوهشي دانشكده مطرح و تمديد آن از تاريخ        تمديد قرارداد پيماني نامبرده در جلسه مورخ :با سالم

  �مورد تصويب قرار نگرفت   �مورد تصويب قرار گرفت   �اكثريت آراء   � آراء به اتفاق          لغايت

  

  :تاريخ  مهر و امضاي رئيس دانشكده

  :ـ نتيجه ارزيابي ٣

  .)با امضاء و مهر رئيس دفتر نظارت و ارزيابي ضميمه شود(

  

  :رياست محترم دانشگاه

  �گردد  تائيد نمي �ماه تائيد ميگردد      پيماني نامبرده بمدت الذكر، تمديد قرارداد احتراما با عنايت به مراتب فوق سالم عليكم

 
و تحصيالت تكميلي دانشگاهامضاي معاون آموزشي 

  :تاريخ  
  

  .سالم عليكم براساس نظر معاونت محترم آموزشي و با رعايت ضوابط و مقررات اقدام مقتضي معمول گردد :معاونت محترم اداري و مالي

  

  :يختار  امضاي رئيس دانشگاه

  

  
  

 .اين فرم بعد از تكميل توسط ذينفع و دانشكده مربوطه، حداقل دو ماه مانده به پايان مدت قرارداد به رياست محترم دانشگاه ارسال ميگردد :مالحظات
  

  دفتر مديريت امور اداري
  

 تاريخ        شماره


