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  دوره آموزش آزاد برگزاری جهت مجوز درخواست - ت فرم
 ردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهرانهای عالی تخصصی پدفتر آموزش

Form D – Authorization Application 
Center of Advanced Training Programs, College of Eng., Univ. of Tehran 

 مدارک ضمیمه شده

 تبلیغات □ سوابق همکاری □ رزومه مدرسین □

 مجوز تشکیالتی □ قرارداد همکاری □ مستندات سابقه کار □

 سایر ................... □  
 

فرم زیر را به دقت مطالعه نموده و  درخواست کننده محترم برگزاری دوره های آموزش های آزاد، لطفاً
در صورت نیاز به مدارک اضافی، در جدول سمت راست پس از تکمیل به این مرکز تحویل دهید. 

تکمیل فرم به منزله صدور مجوز نمی باشد. نتیجه ارزیابی در عرض سه روز ضمایم را ذکر بفرمایید. 
  ع شما خواهد رسید.به اطالدر قالب قرارداد مشارکت در آموزش  کاری رسماً

 1  عنوان واحد درخواست کننده نام نماینده سمت تلفن همراه ایمیل
 مشخصات متقاضی

برگزاری دوره 

 آموزشی

 

 واحد های زیر مجموعه پردیس  □     

 اعضای هیئت علمی پردیس □ ---    

 مرکز آموزشهای آزاد □     

 

 فارسی
 نام دوره

2 
مشخصات دوره 

 آموزشی 

English 

 ظرفیت )نفر( 
 نیمه حضوری،  □حضوری،  □

 مجازی □
 نحوه برگزاری

 شهریه )ریال(  طول دوره )ساعت( 

 محل برگزاری  برنامه تبلیغات 

 نیاز ندارد □
 از سوی مرکز آموزشهای آزاد -در دوره  حضورگواهی  □
 داز سوی مرکز آموزشهای آزا - توسط مدرس(ن موفقیت آمیز دوره )همراه با ارزشیابی مخاطبان اگواهی پای □

 گواهی پایان دوره

 

 # نام درس )فارسی( نام درس )انگلیسی( تعداد ساعت  نام مدرس کد ملی مدرس شماره همراه

3 
درس مشخصات 

)های( ارائه شده در 

 دوره آموزشی

  
    1 

  
    2 

      3 

      4 

      5 

      6 

      7 

      8 

      9 
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 کلمه دوره آموزشی پیشنهادی را معرفی نمایید 200در حداکثر 

4 
 تعریف دوره

)برای دوره های تک درس 

 سرفصل ها را مرقوم بفرماید(
  سر فصل ها شرح

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 
 

دهید. این دوره در پاسخ به کدام نیاز جامعه طراحی شده است؟ چگونه این دوره می تواند به این کلمه ضرورت برگزاری دوره آموزشی پیشنهادی را شرح  200در حداکثر 

 نیازها پاسخ دهد.

5 
 ضرورت ارائه دوره

 

 کلمه توضیح دهید. 200مخاطبین دوره پیشنهادی چه کسانی هستند؟ چه برنامه ای برای جذب حداکثر مخاطبان برنامه ریزی شده است؟ حداکثر در 

6 
مخاطبین و برنامه 

 جذب مخاطب

 

 تاریخ تکمیل فرم  13........... .............. ............

7 
 امضا و تایید

.................................................... اطالعات مندرج در این اینجانب  برگزار کننده / نماینده برگزار کننده  محل امضا

متقاضی دریافت مجوز برگزاری دوره می فرم را تایید نموده و 

 باشم

 


