قابل توجه متقاضیان اخذ مجوس تدریس ثبتنامکزده در سامانه جامع آموسشی دانشگاه جامع علمیکاربزدی
مُلت ثبتوام در ساماوٍ جامع آمًسشی داوشگاٌ جامع علمیکاربزدی بٍ پایان رسیذٌ است.
بذیُی است شزکت در ایه فزاخًان َیچگًوٍ تعُذ استخذامی ي یا جذب را بزای ایه داوشگاٌ وخًاَذ داشت ي
پذیزش ي تأییذ در کلیٍ مزاحل ایه فزاخًان شزط السم (ي وٍ کافی) بزای متقاضیان تذریس است.
عىايیه رشتٍَای تحصیلی مًرد ویاس داًشگبُ ثِصٍدی دس ایي طفحِ اعالعسسبًی خَاّذ شذ.
یادآيری میومایذ داًشگبُ جبهغ ػلوی وبسثشدی استبى تْشاى ثِ هٌظَس شٌبسبئی ٍ تأهیي هذسسبى دٍسُ ّبی ػلویوبسثشدی
اص ثیي افشاد ثَهی هتخظض ٍ هجشة ٍاجذ ششایظ ٍ ػاللِهٌذ جْت تذسیس دسٍس تخظظی دس سشتِّبی ػلویوبسثشدی ثش
اسبس حذالل ششایظ صیش دػَت ثِ ّوىبسی هیًوبیذ.
 شزایظ عمًمی:
الف -تبثؼیت ایشاًی.
ة -اًجبم خذهت ٍظیفِ ػوَهی یب داشتي هؼبفیت لبًًَی.
ج -ػذم هحشٍهیت اص توبم یب ثؼضی اص حمَق اجتوبػی وِ هستلضم هحشٍهیت اص استخذام دٍلتی ثبشذ.
د -ػذم اشتْبس ثِ فسك ٍ فجَس ٍ ػول ثِ هٌبّی اخاللی ٍ اػوبل ٍ سفتبس خالف حیثیت ٍ ششافت ٍ شئَى شغلی
ّـ -تمَای دیٌی ٍ التضام ػولی ثِ احىبم اسالم( .اًجبم ٍاججبت پشّیض اص هحشهبت).
ٍ -ػذم ٍاثستگی ثِ سطین گزشتِ ،ػذم ػضَیت دس سبٍان ،فشاهبسًَشی ٍ احضاة ٍاثستِ سطین گزشتِ ٍ ػذم ػضَیت دس احضاة ٍ
سبصهبًْب ٍ فشلِ ّبی ٍاثستِ ثِ ثیگبًِ ٍ ًذاشتي سبثمِ تجلیغ هَثش ثِ ًفغ دٍلت ّبی ثیگبًِ یب هىبتت ضذ اسالهی.
ص -تؼْذ ٍ اػتمبد ثِ اًمالة اسالهیٍ ،الیت فمیِ ٍ لبًَى اسبسی جوَْسی اسالهی ایشاى.
تجظشُ :1اللیت ّبی دیٌی سسوی هٌذسج دس لبًَى اسبسی جوَْسی اسالهی ایشاى داٍعلت هذسسبى ػلوی وبسثشدی داًشگبُ اص ثٌذ
(ّـ ) هستثٌی ثَدُ ٍلی ثبیذ ػوالً هتذیي ثِ ادیبى خَد ثبشذ ٍ ثِ لحبػ جبهؼِ اسالهی دس همبم تجبّش ثِ فسك ثش ًیبیذ.

 شزایظ اختصاصی مذرسان آمًسشی:
هذسس ػلویوبسثشدی آهَصشی ثِ شخظی اعالق هیگشدد وِ تَاًبئی تذسیس ٍ تحمیك دس دسٍس دٍسُّبی ػلویوبسثشدی
سا داشتِ ثبشذ .
 داسا ثَدى حذالل هذسن وبسشٌبسی اسشذ ثب سِ سبل تجشثِ وبسی هشتجظ دس هحیظ وبس ٍ تذسیس -داسا ثَدى ششایظ سٌی حذالل  22سبل

 شزایظ اختصاصی مذرسان خبزٌ /تجزبی:
مذرس خبزٌ :ثِ شخظی اعالق هیگشدد وِ دس یه حشفِ خبص داسای تجشثِ ،هْبست ٍ تسلظ وبفی ثَدُ ،تَاًبئی اًتمبل تجشثِ ٍ
تخظض خَد ثِ طَست تذسیس دس دسٍس ػولی ،آصهبیشگبّی وبسگبّی ٍ یب تخظظی ػلویوبسثشدی سا داشتِ ٍ چُزٌ شاخص در
سمیىٍ تخصصی خًد باشذ.

مذرس تجزبی :ثِ شخظی اعالق هیگشدد وِ دس یه صهیٌِ یب حشفِ خبص داسای تجشثِ ،هْبست ٍ تسلظ وبفی ثَدُ ،تَاًبئی
اًتمبل تجشثِ ٍ تخظض خَد سا ثِ طَست تذسیس ثشای دسٍس ػولی ،آصهبیشگبُ ٍ وبسگبّی داشتِ ثبشذ.
 دارا بًدن حذاقل دٌ سال سابقٍ کار ي تجزبٍ مزتبظ ي مستىذ عملی در رشتٍ مًرد درخًاست -دارا بًدن شزایظ سىی حذاقل 53

هتمبضیبى اخز هجَص تذسیس ثجتًبموشدُ دس سبهبًِ جبهغ آهَصشی داًشگبُ جبهغ ػلویوبسثشدی ،فزم تقاضای ثبت وام
(کاربزگ شمارٌ  )2اخزشذُ اص پشتبل ٍاحذ استبًی سا تىویل ٍ ثِ ّوشاُ ولیِ هستٌذات الصم آمادٌ ومًدٌ ي وشد خًد
وگٍ داشتٍ تب در سمان مقزر وِ دس ایي طفحِ اعالعسسبًی خَاّذ شذ ،جْت عشح دس وویتِ ثشسسی طالحیت ػلوی ٍ
ػوَهی ثِ ٍاحذ استبًی تْشاى اسائِ ًوبیٌذ.
تأکیذ میشًد هتمبضیبى اخز هجَص تذسیس ثب دلت هتي فشاخَاى ٍ ششایظ ػوَهی ٍ اختظبطی ٍ ػٌبٍیي سشتِّبی
تحظیلی هَسد ًیبص داًشگبُ سا هغبلؼِ ًوبیٌذ ي درصًرت دارابًدن شزایظ ،الذام ثِ ٍاسیض ٍجِ دس صهبى همشس ًوبیٌذ.
سمان ي چگًوگی ياریش يجٍ هتؼبلجبً ثِ هتمبضیبى اخز هجَص تذسیس اعالعسسبًی خَاّذ شذ .ثش اسبس هظَثِ ّیأت

اهٌبء داًشگبُ هجلغ لبثل پشداخت جْت ثشسسی پشًٍذُ هتمبضیبى هذسس آهَصشی ّ( 000000فتظذ ّضاس) سیبل ٍ
هتمبضیبى هذسس تجشثی /خجشُ ( 1000000یه هیلیَى ٍ پٌجبُ ّضاس) سیبل هیثبشذ.
سمان ي چگًوگی شزکت در مصاحبٍ علمی ي عمًمی هتؼبلجبً ثِ هتمبضیبى اخز هجَص تذسیس اعالعسسبًی خَاّذ
شذ.
پشًٍذُ هتمبضیبى تذسیس گزيٌ محتزم معارف وِ هجَص هشثَط اص دفتشهشوضی ًْبد همبم هؼظن سّجشی سا ًذاسًذ دس
دستَس وبس ٍاحذّبی استبًی ًوی ثبشذ ٍ ثب تَجِ ثِ هظَثِ شَسای ػبلی اًمالة فشٌّگی طشفبً دسخَاست افشادی وِ داسای
هجَص ًْبد همبم هؼظن سّجشی هی ثبشٌذ ،هذ ًظش لشاسگشفتِ ٍ ثب تَجِ ثِ ثشسسی طالحیت ػلوی ٍ ػوَهی ًبهجشدگبى اص
عشف ًْبد ًیبص ثِ سسیذگی هجذد ٍ عی هشاحل اسصیبثی فشایٌذ تمبضبّبی ػبدی سا ًخَاٌّذ داشت.

اعضای محتزم َیأت علمی داوشگاٌَا ًیض ثب تَجِ ثِ ثشسسی طالحیت ػلوی ٍ ػوَهی ًبهجشدگبى اص عشف هشاجغ
ریطالحً ،یبص ثِ سسیذگی هجذد ٍ عی هشاحل اسصیبثی فشایٌذ تمبضبّبی ػبدی سا ًخَاٌّذ داشت.

