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سرپرستان محترم مدیریت امور پردیس های استانی سراسر کشور

موضوع: بخشنامه مامورین آموزشی سال تحصیلی۱۴۰۱-۰۲

سالم علیکم:  

     با احترام، در راستای ساماندهی و بهره مندی از خدمات دبیران محترم دارای تحصیالت دکترای 
تخصصی در فرایندهای آموزشی دانشگاه و تأمین بخشی از نیازهای آموزشی پردیسها و واحدهای 
تابعه، بدینوسیله دانشگاه درنظر دارد در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ تعدادی از معلمان واجد شرایط 
آموزش وپرورش (شامل تمدید و جدید) براساس نتایج نیازسنجی های انجام شده ارسالی به این 
معاونت به شرط کسب صالحیت تدریس در دانشگاه بهصورت مأمور آموزشی تمام وقت (حقوق از 
مبدأ)، بهکارگیری نماید. مدیریت محترم امور پردیسهای استانی میتوانند ضمن اطالعرسانی عمومی و 
شناسایی معلمان با توانمندی های تخصصی و مورد نیاز (مشروط به تکمیل ساعت موظف تدریس 
اعضای هیأت علمی، مدرسان و افرادی که دارای کسر موظف از نیمسال های قبل می باشند) 

به دریافت تقاضای اشخاص واجد صالحیت تدریس بشرح ذیل، اقدام نمایند.

حداکثر مهلت اعالم نیاز و ارسال اسامی توسط مدیریت امور پردیسهای استانی تا تاریخ ۱۵ 
تیرماه ۱۴۰۱ می باشد . به درخواست هایی که بعد از تاریخ مقرر ( ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۱) ارسال گردد 

، ترتیب اثری داده نخواهد شد .

شرایط عمومی و اختصاصی متقاضی:

استخدام رسمی وزارت آموزشوپرورش (موضوع ماده ۱۴ آئیننامه استخدامی اعضای غیر  -۱

هیئتعلمی)
داشتن مدرک تحصیلی دکترای تخصصی (.Ph.D) از دانشگاه های معتبر  -۲

۳- تبصره: در موارد خاص در رشته های تحصیلی «آموزش تربیت بدنی و آموزش کودکان استثنایی و آموزش 
هنر» در صورت نبود افراد دارای مدرک دکتری، به کارگیری متقاضیانی که دارای مدرک (Ph.D) نباشند، با 

موافقت معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی سازمان مرکزی، بالمانع است.  

داشتن حداقل ۵ سال سابقه خدمت تمام وقت آموزشی و حداکثر ۲۴ سال برای متقاضیان  -۴

جدید.
برای تمدید ماموریت ماموران آموزشی در سال جاری، داشتن رضایت از عملکرد، نمره ارزیابی و  -۵

وجود رشته در استان (همچنین  حائز تمامی شرایط بندهای فوق) 

کمیته تطبیق

دستور العمل ها و بخشنامه های اداری

واحد مجری:معاونت آموزشی و تحصیالت 

تکمیلی

استان:تمامی استان ها

کد:۳۲۰
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مأموران معرفی شده صرفا" از ابوابجمعی استان مربوطه باشند. -۶

مدارک موردنیاز:  
دریافت تقاضای فرد برای ماموریت آموزشی با توجه به شرایط رتبه بندی در وزارت آموزش و  -۱

پرورش؛
۲- فرم ۵۰۲  ( خالصه سوابق خدمتی) تمام صفحه و خوانا

تصویر آخرین حکم کارگزینی  -۳
تصویر شناسنامه -۴

تصویر کارت ملی -۵
تصویر گواهی صالحیت تدریس -۶

(Ph.D.) تصویر مدرک تحصیلی دکترای تخصصی -۷
رزومه علمی متقاضی -۸

ترکیب کمیته تعیین صالحیت جدید  
در شصت و سومین جلسه هیات اجرایی جذب مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۶، ترکیب  جدید کمیته تعیین صالحیت 

به شرح ذیل مصوب گردید:
در اجرای ماده ۳۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و بند ۱۴ ماده ۲  شیوه نامه 
ساماندهی امور تدریس ۲(بازنگری شده ۱۳۹۴)، مقررشد صالحیت علمی و عمومی متقاضیان در کمیته ای 

به شرح زیر بررسی و تصمیم گیری شود: 
الف- رئیس پردیس مربوط                                  ب-مسئول نهاد مقام معظم رهبری در استان 
پ-معاون آموزشی، پژوهشی و فرهنگی پردیس مربوط           ج-مدیر گروه آموزشی مربوطه

چ-دو نفر عضو هیات علمی یا مدرس عضو گروه و هم رشته متقاضی.  
    

فرایند اجرای کار: 
تشکیل کمیته تعیین صالحیت علمی با ترکیب فوق الذکر در استان  -۱

دریافت تقاضا و سایر مدارک شخصی  -۲

اخذ تأییدیه حراست (استعالم) توسط مدیریت امور پردیس های استانی(  یادآوری مینماید مدیریت هایی  -۳

که حراست ندارند از طریق دفتر مرکزی حراست سازمان مرکزی دانشگاه اقدام نمایند). 
معرفی متقاضی جهت اخذ تأییدیه تعیین صالحیت تدریس به کمیته تعیین صالحیت در استان و کسب  -۴

موافقت گروه آموزشی پردیس متقاضی 
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تصویب دروس پیشبینیشده متقاضیان (بویژه با دروس تخصصی) برای هر دو نیمسال در شورای  -۵

گروههای مربوطه برای هر متقاضی در پردیس ها و واحد های تابعه.
حداالمکان  درس کارورزی به عنوان واحد غیرموظف و در ازای پرداخت حق التدریس به مامورین  -۶

آموزشی ارائه شود.
تکمیل و ارسال فهرست و مشخصات متقاضیان بهصورت تجمیعی استانی با توجه به رشته های موجود  -۷

در استان و نیازسنجی انجام شده به ترتیب اولویت  بر اساس  فرم پیوستی در قالب فایل 
اکسل طی نامه رسمی از طریق مدیریت امور پردیس های استانی پس از امضاء و مهر به معاونت آموزشی 

و تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
نکات مهم:

استفاده از خدمات مأمورین آموزشی صرفا" در امر تدریس و آموزش مجاز است. -۱
مدرک تحصیلی متقاضیان ماموریت آموزشی می بایست با رشته های موجود در استان و دروس ارائه  -۲

شده تناسب داشته باشد.
بکارگیری متقاضیان ماموریت آموزشی که دارای مدرک تحصیلی میان رشته ایی از دانشگاه های  -۳

معتبر می باشند با تشخیص شورای آموزشی استان مجاز است.  
تمامی متقاضیانی که بهصورت تماموقت مأمور میشوند ، حقوق و مزایای خود را از مبدأ 
(آموزش و پرورش) دریافت خواهند کرد و ساعات موظف تدریس آنان در دانشگاه ، بر 

اساس قواعد و مقررات دانشگاه تعیین میشود .

تبصره۱: به استناد ماده (۴) دستورالعمل اجرایی آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته 
و ناپیوسته) سال ۱۳۹۷ مصوبه بیست و یکمین نشست شورای آموزشی دانشگاه، میزان ساعت موظف تدریس 
برای متقاضیان دارای مدرک دکتری  باالی ۲۰ سال سابقه کار ( ۱۶) ساعت و با کمتر از ۲۰ سال سابقه کار 
(۱۸) ساعت و برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد در رشته های ذکر شده وتبصره (۱) ماده ۸ دستورالعمل 

مذکور  باالی ۲۰ سال سابقه کار (۱۸) ساعت و با کمتر از ۲۰ سال سابقه کار (۲۰)  ساعت است.
از ارسال مدارک افراد غیر واجد شرایط جداً خودداری گردد . -۴

موجب امتنان است  به افراد متقاضی اعالم گردد پس از اتمام مأموریت، دانشگاه هیچگونه تعهدی مبنی 
بر انتقال یا پرداخت حقوق از مقصد در قبال آن ها نخواهد داشت. 
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 تذکر مهم: معاونت محترم طرح، برنامه و توسعه منابع در تالش برای انعقاد تفاهم نامه با 

وزارت آموزش و پرورش می باشد. بنابراین، در صورت عدم موافقت آموزش و پرورش، این 
دانشگاه هیچگونه مسئولیتی را در خصوص متقاضیان ماموریت آموزشی (از نظر ساماندهی در 

ادارات آموزش و پرورش) ندارد. 

رونوشت:

جناب آقای دکتر رضا مراد صحرایی سرپرست محترم دانشگاه 
جناب آقای کاظم دلقندی معاون محترم طرح و برنامه و توسعه منابع دانشگاه 

جناب آقای دکتر سجاد قاسمی مشاور محترم ریاست و مدیرکل دفتر مرکزی حراست
سرکار خانم دکتر مهری غنی زاده گرائیلی معاون محترم مدیر کل خدمات آموزشی 


