بسمه تعالي

كاربرگ شماره 1

هنگس
كارربگ رشايط و دمارك الزم جهت تدریس رد رف را اه و رمازک رفهنگي کیش

شماره 1

نام و نام خانوادگي متقاضي :
عنوان دوره :

متقاضیان تدریس باید داراي شرایط ذیل باشند:

-

تابعيت ايران
نداشتن سوء شهرت و سابقه مؤثر كيفري (استعالم هاي مربوطه از سوي معاونت فرهنگي و اجتماعي سازمان صادر خواهد شد)
انجام خدمت نظام وظيفه عمومي يا معافيت دائم
داشتن مدرک تحصيلي حداقل ديپلم و سوابق كاري موثر در زمينه فعاليت (داشتن مدرک ليسانس جهت دوره هاي آموزشي علمي الزامي است)
داشتن كارت كيشوندي
شركت در كالسها و دوره هاي آموزشي معرفي شده از سوي معاونت فرهنگي و اجتماعي

مدارك الزم جهت تشكیل پرونده (متقاضی):

ارائه مدارک الزم (مطابق كاربرگ شماره
-1

 )1تحويل اين كاربرگ به همراه مدارک الزامي است.

ارائه درخواست كتبي خطاب به معاونت فرهنگي و

اجتماعي* .

تكميل فرم تقاضاي تدريس *
2قطعه عكس  3*4پشت نويسي شده *
اصل و تصوير كارت كيشوند (پشت و رو)*
-

اصل و كپي از صفحه اول و دوم شناسنامه يا ارائه كپي برابر با اصل شده

(در صورتي كه صفحه آخر شناسنامه توضيحات داشته ارائه آن الزامي است) *

اصل و تصوير كارت ملي (پشت و رو) يا ارائه كپي برابر با اصل شده *
اصل و تصوير كارت پايان خدمت نظام وظيفه /معافيت دائم يا ارائه كپي برابر با اصل شده *
اصل و تصوير آخرين مدرک تحصيلي يا گواهي فارغ التحصيلي برابر با اصل شده *
مدرک ديپلم (داشتن حداقل 2سال سابقه كار (ارائه سوابق مكتوب) )
مدرک ليسانس مرتبط
مدرک ليسانس غير مرتبط( ،داشتن حداقل 1سال سابقه كار

(ارائه سوابق مكتوب) )

ارائه گواهينامه ي مربوط به دوره هاي آموزشي مرتبط معرفي شده از سوي معاونت فرهنگي و اجتماعي *
وصول جوابيه استعالم هاي پيشينه (نامه هاي استعالم پيشينه توسط معاونت فرهنگي و اجتماعي تهيه و به مراجع ذي ربط ارسال مي شود)


تذكر :عدم پيگيري و ارائه يا تكميل مدارک الزم توسط متقاضي از تاريخ ثبت تقاضانامه به مدت  3ماه به منزله انصراف تلقي شده و به آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.



ارائه كليه مدارک مي بايست روي كاغذ A4و با درج امضاء متقاضي ودرج تاريخ ارائه مدارک به كارشناس مربوطه صورت پذيرد.



دريافت مدارک جهت تشكيل پرونده تنها پس از تكميل تمام موارد مندرج در كاربرگ شماره يک صورت خواهد پذيرفت.



تلفن تماس :

فرهنگسراي سينايي 44455057-58
تاريخ تحويل كاربرگ :

امضاء – تاريخ

دوره های آموزشی علمی شامل ( :رایانه –زبان –چرتکه – رباتیک -دروس تقویتی )

