
             
        

 

 حق التدریس همکاریدرخواست جهت تکمیل فرم  تذکرات مهم
 

 همخوانی رشته تحصیلی در دو مقطع آخر تحصیلی و همچنین داشتن مدرک تحصیلی دکتری تخصصی یا گواهی آزمون جامع در مقطع  -1
 دکتری تخصصی جهت تدریس دروس نظری الزامی می باشد.

 

2-  تکمیل فرم می بایست به صورت زیر وضعیت بیمه خود را مشخص نماید.متقاضی قبل از  

 
اگر متقاضی تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و یا نیروهای مسلح )به نام خود شخص( است ؛ می بایست صفحه اول دفترچه بیمه  خود را  الف( 

 درفرم آپلود نماید.
 
به  )خوراسگان( 7اوالً در سازمان تأمین اجتماعی شعبه نام خود شخص( است ؛ می بایستاگر متقاضی تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی )به  ب( 

صفحه اول  فرم ثبت نام شده که دارای امضاء و مهر سازمان بیمه تأمین اجتماعی می باشد   ثبت نام نماید و ثانیاً 1500213391شماره کارگاه 
     نماید.دفترچه بیمه خود را در فرم آپلود 

 
  1500213391اگر متقاضی شامل موارد الف یا ب نمی باشد ؛ می بایست اوالً در سازمان تأمین اجتماعی شعبه خوراسگان به شماره کارگاه  پ( 

بیمه  ثبت نام نماید. ثانیاً فرم ثبت نام شده که دارای امضاء و مهر سازمان بیمه تأمین اجتماعی می باشد را در قسمت تصویر صفحه اول دفترچه
 فرم آپلود نماید. در
 
 اصفهان 7شعبه -نرسیده به فلکه خوراسگان -بعد از ایستگاه کنگاز  -خیابان جی  -اصفهان  :سازمان تأمین اجتماعیدر  حضوریثبت نام  

 ی ثبت نام غیرحضوریمطالعه راهنما :سازمان تأمین اجتماعیدر  حضوریغیرثبت نام 
 
 
 در فرم به صورت صحیح الزامی می باشد.باشد ؛  به نام خود شخصکه هر دو می بایست حساب بانک ملی)سیبا(و شماره ثبت شماره بیمه  -0
 
 انجام شود. در فرم آپلود حکم کارگزینی در صورت اشتغال در سازمان های دیگر-4
 
 هر متقاضی فقط یک بار می تواند فرم را تکمیل و ارسال نماید.همچنین امکان ویرایش فرم ارسال شده وجود ندارد.  -9

 در ثبت مشخصات و آپلود مدارک به صورت دقیق و صحیح دقت فرمایید.
 
 .نماییدکلیک را  شروع فرآیندل و ثبت فرم جهت ارسال به مدیرگروه مربوطه گزینه پس از تکمی -1
 
 وجود دارد. در همان صفحه تکمیل فرمرهگیری آن  امکان رسال فرم توسط متقاضی ،پس از ا-7
  
 تکمیل فرم همکاری حق التدریس صرفاً یک بار در دوره همکاری کفایت می کند. -0

 انند ارتقاء مدرک تحصیلی ، مرتبه علمی ، پایه ، شماره حساب و .... ضمن الصاق مستندات یک بار دیگر فرم تکمیل شود. در صورت تغییر اطالعات م
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 از طریق سامانه مربوطه امکان پذیر می باشد و 3 و 2 و 1***پیگیری انجام مراحل 

 لفنی یا حضوری از کارگزینی هیأ ت علمی الزم نمی باشد.هیچ گونه پیگیری ت
 

 
 
 
 

 حق التدریس مراحل انجام امور عضویت

               
  (را انجام دهند 0و2ت مراحل، می بایس ندارند)تذکر: متقاضیانی که شناسه تدریس و تأییدیه ساجد را              

 
 و  kargozini.khuisf.ac.irمراجعه به سایت کارگزینی هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( به آدرس:  -1             

  حق التدریس  درخواست همکاری الکترونیکی تکمیل و ارسال فرم                 

 

             جهت اخذ شناسه تدریس  sahem.iau.irبه آدرس  )ساهم(مراجعه به سامانه امور اساتید، الکترونیکی  یک هفته از ارسال فرمپس از گذشت  -2            

 استفاده نمایید. mozilla firefoxاز مرورگر -1                          

 به عنوان نام کاربری و رمز عبور وارد نمایید. در اولین ورود به سامانه ، کد ملی را-2                          

 تکمیل اطالعات و سوابق تحصیلی و آپلود مدارک را به صورت صحیح و دقیق-0                          
 و   قسمت دانشجوی دکترا را تکمیل نمایید فقطل *آپلود مدارک به صورت افقی و تمام صفحه *در بخش تکمیل فرم ، اگر دانشجوی دکترا هستید )*درج تاریخ ها به صورت کام                            

 سال به کارگزینی را بزنید.و در پایان حتماً گزینه تأیید و ار( گواهی آزمون جامع یا گواهی دفاع از پایان نامه را آپلود نمایید                                  

 اقدام نمایید.   پیگیری در سامانه مذکورتا اخذ شناسه تدریس نسبت به -4                          

 

 و تأیید صالحیت علمیجهت آپلود مدارک پژوهشی  sajed.iau.irپس از اخذ شناسه تدریس ، مراجعه به سامانه  -3           

 
 (412شماره  اتاق-طبقه چهارم-)ساختمان اندیشهذیلو ارائه مدارک  شگاهبه گزینش دان حضوری مراجعه -4             

 می باشد( قسمت فرمهای حق التدریس-) لینک آن در همین صفحه سایتفرم تکمیل شده شماره یک-1                        

 دکتری(-ارشدکارشناسی -تصویر مدارک تحصیلی)کارشناسی-2                          

 آنتصویر تمام صفحات اصل شناسنامه و -0                          

 آنتصویر اصل کارت ملی و -4                          

 تصویرکارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان -9                          

 قطعه عکس رنگی و تمام رخ دو -1                          

 گزارش مختصری از دوران زندگی با تکیه بر فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و عقیدتی و سیاسی-7                          

 در صورت اشتغال رسمی و همکاری با نهادهای انقالبی، دستگاههای فرهنگی و حضور در جبهه،عضویت در بسیج و سایر موارد،-0                          

  گواهی اشتغال به کار، عضویت و فعالیت در ارگان های مذکور را همراه با سایر مدارک تحویل فرمایید.                           
 *در صورت همکاری فقط در پایان نامه)فاقد تدریس(، استاد محترم می تواند مدارک را در پاکت دربسته به حوزه پژوهش یا                         

      جهت تکمیل مدارک گزینش تحویل فرمایند. مدیرگروه مربوطه                          

 سایر امور: -5    

 ( 114اتاق شماره  -طبقه اول -مراجعه به اداره امتحانات)ساختمان اندیشه :)خوراسگان(جهت ورود به سامانه اطالعاتی دانشجویی دانشگاه آزاد اصفهان

 و دریافت کدکاربری و رمز عبور

 ( و دریافت کدکاربری و رمز عبور ، سپس ثبت نام در سایت 103اتاق شماره  -طبقه اول -)ساختمان اندیشهمراجعه به واحد تغذیه دانشگاه :دریافت کارت تغذیه

 )خوراسگان(اتوماسیون تغذیه دانشگاه آزاد اصفهان

 ثبت نام در سایت و  آقای عموآقایی(-یک دانشگاه)دانشکده کشاورزیمراجعه به واحد تراف :  صدور مجوز تردد خودروی شخصی شما در دانشگاه

http://traffic.khuisf.ac.ir ()واحد ترافیک(-ات الکترونیکیخدم-دانشگاه آزاد اصفهان)خوراسگان  

 
 

         


