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 سمه تعالیب

 دانشگاه جامع علمی کاربردی مراکز آموزشی در  حق التدریس متقاضیان دعوت به همکاریفراخوان 

 (0410 سال)

دانشگاه جامع علمی در  به منظور تامین مدرسان آموزشی مراکز آموزشی عانت از درگاه خداوند متعال،با است

های مورد نیاز در رشته ،هر استان ساکن و واجد شرایطی بوم، از بین افراد متخصص، مجربکشور  سراسر کاربردی

 نماید. وان دعوت به ثبت نام میبراساس شرایط مندرج در متن این فراخ

های تحصیلی مورد نیاز و سایر شرایط شررکت در ایرن   اطالع از عناوین رشته برای کسب، عالقمندان واجد شرایط

      آدرسه ان برربرره سررامانه جررامع جرر ب مدرسرر  01/19/0010 ایررتلغ 10/19/0010 ترراری از تواننررد فراخرروان مرری 

https://jam.uast.ac.ir   نسبت به انجام مراحل ثبت نام، اقدام نمایند.  مطالعه دقیق متن فراخوان مراجعه و پس از 

اخ  و  مپرداخت وجه ثبت ناسامانه، اطالعات و بارگ اری مستندات در تکمیل مالک ثبت نام متقاضیان در فراخوان، 

 باشد. می جامع ج ب مدرسانکد رهگیری از سامانه 

 کند بلکهنمی التدریس ایجادبه صورت حق متقاضیان حقی را برای بکارگیری در سامانه هیچگونه ثبت نامبدیهی است 

س تدری وزجمبه عنوان  ، کد مدرسیعلمی و عمومی متقاضیان تأیید نهایی صالحیت و بررسیطی شدن فرآیند پس از 

صادر توسط مرکز امور مدرسان دانشگاه رت دانشگاه جامع علمی کاربردی بردی تحت نظاردر مراکز آموزش علمی کا

  .گرددمی

پس از دریافت کد مدرسی، تدریس مدرس مستلزم پ یرش مراکز آموزش علمی کاربردی است و دانشگاه هیچگونه 

 تعهدی در این خصوص ندارد.

   شرایط پذیرش 

 :یشرایط عموم -0

 اعتقاد به مبانی نظام مقدس جمهوری اسالمی و قانون اساسی  -الف 

 تدین به یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی  -ب

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تعهد و اعتقاد به انقالب اسالمی، والیت فقیه و -ج

 داشتن تابعیت جمهوری اسالمی ایران -د

 دم محرومیت از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی که مستلزم محرومیت از تدریس باشد.نداشتن سابقه کیفری و ع -هر

 عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان -و

 عدم اشتهار به فسق و عمل به مناهی اخالقی و اعمال و رفتار خالف حیثیت و شرافت و شئون شغلی. -ز
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 معافیت قانونیی از اربرخورد ادارابودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه ی -ح

 )انجام واجبات و پرهیز از محرمات(. تقوای دینی و التزام عملی به احکام اسالم -ط

عدم هواداری و عضویت در ، فراماسونری و عضویت در ساواکرژیم گ شته، احزاب وابسته به عدم وابستگی به  -ی

های وابسته به بیگانه و نداشتن سابقه تبلیغ رقهها و فعدم عضویت در احزاب و سازمانالحادی، های معاند و گروهک

 های بیگانه یا مکاتب ضد اسالمی.موثر به نفع دولت

( مستثنی بوده ولی باید جاز بند ) ،های دینی رسمی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران: اقلیت0 تبصره

 د.ناهر به فسق بر نیایجامعه اسالمی در مقام تج درد و نعمالً متدین به ادیان خود باش

 شرایط اختصاصی: -2

 . دکتری یا کارشناسی ارشدمعتبر دارا بودن مدرک  -الف 

از  قبلو  10/19/0115از  بعدمتولدین )سال تا تاری  فراخوان،  51 و حداکثر 82دارا بودن شرایط سنی حداقل  - ب

 (باشند.مجاز به شرکت در این فراخوان می 10/91/1011

 یا محل کار محل سکونتشرکت در استان به مجاز  اًصرفمتقاضی و  باشدمیدرس به صورت بومی ج ب م - ج  

 خواهد بود. مستندات الزمه خود با ارائ

)ممهور به مهر ر معتب ریزنمرات شده، معدل در آخرین مدرک تحصیلی ارایه ثبت درصورت عدم : 2تبصره 

 باشد.الزامی می آن مقطع محل تحصیل(دانشگاه 

نام مجاز به ثبتیا مدارک معادل  کارشناسی ارشدمدرک کمتر از دارندگان مدارک مجازی و الکترونیکی،  :3تبصره 

در مرکز بصورت خبره / تجربی با ارائه درخواست و درصورت حائز شرایط بودن  پرونده این قبیل افرادنبوده و فراخوان 

 گیرد.امور مدرسان مورد بررسی قرار می

 نام تنحوه ثب 

 زمان ثبت نام: -الف 

سامانه جرامع  با مراجعه به  01/19/0010لغایت  10/19/0010از تاری    و اختصاصی عمومی شرایط واجدمتقاضیان  -0

یرا   محل سکونت مورد نیاز مراکز آموزشی استان اطالع از عناوین دروسدانشگاه جامع علمی کاربردی و ج ب مدرسان 

و کرد رهگیرری دریافرت    ، اقدام تقاضای تدریس نسبت به ثبتتوانند می https://jam.uast.ac.ir آدرس به ،کارمحل

 .نمایند

مطالعه دقیق شرایط  پس ازباید  باشد. متقاضیانمیریال  8111111 متقاضیان مبلغ و بررسی پروندهثبت نام  هزینه -8

 اقدام نمایند.و واریز وجه ، نسبت به ثبت نام شرایط قید شده اطمینان از احراز فراخوان و

https://jam.uast.ac.ir/
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 مراحل ثبت نامب ـ 

 هایو آماده نمودن فایلدر سامانه نسبت به مطالعه دقیق شرایط فراخوان  الزم است متقاضیان قبل از ثبت نام -0

 .کننداقدام پیوست فرم مطابق مستندات الزم  کیالکترونی

بایست های مندرج در فراخوان، میز انتخاب گروه درس آموزشی خود، از بین گروه درسمتقاضیان تدریس پیش ا -2 

دانشگاه جامع علمی کاربردی  پرتالدر موجود مصوب علمی کاربردی درسی هاینسبت به مطالعه سرفصل دروس برنامه

تطبیق شرایط دام نموده و از اقهای مصوب( سرفصل برنامه ر)منوی آموزش  https://www.uast.ac.ir به آدرس

  .حصیلی خود، اطمینان حاصل نمایندمجاز برای مدرس آن درس با مدارک ت

 .های اعالم شدهدر یکی از گروه درس    https://jam.uast.ac.irثبت درخواست در سامانه ثبت نام به آدرس  -3

 دریافت کد رهگیری واریز هزینه ثبت نام و -4

شده از سوی  های تخصصی در زمان مقرر اعالمشرکت در مصاحبه علمی کارگروهدرصورت دعوت به مصاحبه،  -5

و پرونده وی از شده به منزله انصراف تلقی  هبدیهی است عدم شرکت متقاضی در زمان تعیین شد الزامی است. ،دانشگاه

 ضی در این خصوص مورد پ یرش نخواهد بود.دستور کار خارج خواهد شد و هیچگونه اعترا

 نکات قابل توجه:  

 شود.انجام میهرگونه اطالع رسانی به متقاضیان، از طریق سامانه  - 0

( فرم پیوستارائه اصل مدارک و مستندات بارگ اری شده در سامانه به صورت فیزیکی و در قالب کلیربوک )مطابق  - 2

 در روز مصاحبه الزامی است.

هرمرحله از  در درخواست متقاضی لغو به منجرتواند میگونه مغایرت اطالعات وارد شده با مستندات ارائه شده، ره -3

 شود. بررسی

 .باشدمدارک ناقص به هیچ عنوان قابل بررسی نمی -4

درس به شرکت در دوره تربیت مملزم در مراکز آموزش علمی کاربردی تدریس  امکانجهت پ یرفته شدگان  -5

 باشند. می "دانشگاه جامع علمی کاربردیآشنایی با نظام علمی کاربردی "

                                                           

 معاونت آموزشی                                                                    

 دانشگاه جامع علمی کاربردی                                                                              

https://jam.uast.ac.ir/

