اصالحیه اطالعیه شماره سه
متقاضیان اخذ مجوس تدریس دانشگاه جامع علمیکاربزدی
واحد استان تهزان
بِ اعالع هیرساًذ با تَخِ بِ استقبال گستزدُ ٍ ثبتًام تؼذاد سیادی اس هتقاضیاى تذریس در ساهاًِ خاهغ
آهَسضی داًطگاُ خاهغ ػلویکاربزدی – سداد  -هزاحل سیز خْت اداهِی فزآیٌذ صذٍر هدَس تذریس بِ
استحضار هیرسذ.
 .1بزرسی ضزایظ اٍلیِ هتقاضیاى تذریس بزاساس آییيًاهِّای هصَب داًطگاُ در ٍاحذ استاًی ،تأییذ یا ػذم
تأییذ ٍ اػالم هَضَع بِ هتقاضی اس عزیق ایویل
 .2هغالؼِ ٍیژگیّای هذرساى هَرد ًیاس بِ لحاػ رضتِ تحصیلی ٍ سَابق تذریس ٍ اخزایی هٌذرج در پَرتال
استاى تْزاى بِ آدرس  ،te.uast.ac.irاعویٌاى اس حائش ضزایظ بَدى ٍ ٍاریش ٍخِ تَسظ هتقاضیاى تأییذضذُ
هزحلِی قبل در ساهاًِ سداد
 .3بزگشاری آسهَى ( 30تیزهاُ  )1396تَسظ ساسهاى سٌدص ٍ ضزکت هتقاضیاى هزحلِی قبل در آسهَى –
ضزکت در آسهَى خْت اداهِی فزآیٌذ اخباری است .هٌابغ آسهَى بِضزح سیز است:
ردیف

نام درس

تعداد
سوال

منبع

1

تىٌَلَصی آهَسشی

55

هجبًی ًظزی تىٌَلَصی آهَسشی ـ ّبشن فزداًش ـ

2

سٌجش ٍ ارسشیبثی

55

اًتشبرات سوت1331

تحظیلی

اًذاسُ گیزی سٌجش ٍ ارسشیبثی ـ ػلی اوجز سیف ـ
ًشز دٍراى 1333

1

3

55

رٍشْب ٍ فٌَى تذریس

هْبرت ّبی آهَسشی پزٍرشی (جلذ اٍل) ـ حسي
شؼجبًی ـ اًتشبرات سوت 1334

 .4اػالم ًتایح آسهَى بِ داًطگاُ خاهغ ػلویکاربزدی – دٍ بزابز ظزفیت هذرساى هَردًیاس داًطگاُ (ً 1000فز) با
لحاػ سیزگزٍُّای آهَسضی
 .5دػَت اس پذیزفتِضذگاى هزحلِی قبل خْت ضزکت در خلسات هصاحبِ ػلوی ٍ ػوَهی
 .6اًتخاب اٍلیِ افزاد ٍاخذ ضزایظ دریافت هدَس تذریس بزاساس ًتایح هزحلِی قبل
.7

بزگشاری کارگاُ آهَسضی آضٌایی با ًظام خاهغ آهَسشّای ػلویکاربزدی ٍ ضزکت هٌتخبیي هزحلِی قبل
در کارگاُ

 .8اًتخاب ًْایی افزاد ٍاخذ ضزایظ خْت صذٍر هدَس تذریس
 .9صذٍر هدَس تذریس ٍ هؼزفی بِ هؤسسات آهَسش ػالی ػلویکاربزدی ٍ دستگاُّای اخزایی خْت استحضار

هدذداً تأکیذ هیضَد ضزکت در ایي فزاخَاى ّیچگًَِ تؼْذ استخذاهی ٍ یا خذب را بزای ایي داًطگاُ
ًخَاّذ داضت ٍ پذیزش ٍ تأییذ در کلیِ هزاحل ایي فزاخَاى ضزط السم (ٍ ًِ کافی) بزای هتقاضیاى تذریس
است ٍ در صَرت تأییذ ًْایی هٌدز بِ صذٍر هدَس تذریس بزای هتقاضی هیضَد.
با تَخِ بِ اعالعرساًی کلیِی فزآیٌذ صذٍر هدَس تذریس داًطگاُ خاهغ ػلویکاربزدی در ّویي سایت،
هفتضی است پیگیزی ّا صزفاً اس عزیق ایي سایت اًدام ضذُ ٍ اکیذاً اس هزاخؼِ حضَری بِ ستاد هزکشی
داًطگاُ ٍ ٍاحذ استاًی اختٌاب ضَد.
بذیْی است در هزحلِ ی اٍل صزفاً درخَاست هتقاضیاى تذریسی کِ ضزایظ اٍلیِ بزاساس آییيًاهِّای
هصَب داًطگاُ را ًذارًذ ،تأییذ ًویضَد .تأکیذ هیضَد ػذم تأییذ در ایي هزحلِ قغؼی بَدُ ٍ درخَاست
بزرسی هدذد ایي گزٍُ اس هتقاضیاى بِ فزاخَاىّای بؼذی هَکَل خَاّذ ضذ.
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همتضی است ولیِ هتقاضیاى تذریس تأییذضذُ در هزحلِی اٍل ،پیش اس ٍاریش ٍجِ ثب دلت هتي فزاخَاى ٍ شزایط
ػوَهی ٍ اختظبطی ٍ ػٌبٍیي رشتِّبی تحظیلی هَرد ًیبس داًشگبُ (ثبرگذاریشذُ در ّویي سبیت) را هطبلؼِ ًوبیٌذ ٍ
درصَرت دارابَدى ضزایظ ٍ ٍیژگیّای هذرساى هَرد ًیاس بِ لحاػ رضتِ تحصیلی ٍ سَابق تذریس ٍ اخزایی،
الذام ثِ ٍاریش ٍجِ ًوبیٌذ .ثذیْی است ٍجَُ ٍاریششذُ ثِ ّیچ ػٌَاى هستزد ًخَاّذ شذ.
هدذداً یادآٍری هیًوایذ داًشگبُ جبهغ ػلوی وبرثزدی استبى تْزاى ثِ هٌظَر شٌبسبئی ٍ تأهیي هذرسبى دٍرُّبی
ػلویوبرثزدی اس ثیي افزاد ثَهی هتخظض ٍ هجزة ٍاجذ شزایط ٍ ػاللِهٌذ جْت تذریس درٍس تخظظی در رشتِّبی
ػلویوبرثزدی ثز اسبس حذالل شزایط سیز دػَت ثِ ّوىبری هیًوبیذ.
 ضزایظ ػوَهی:
الف -تبثؼیت ایزاًی.
ة -اًجبم خذهت ٍظیفِ ػوَهی یب داشتي هؼبفیت لبًًَی.
ج -ػذم هحزٍهیت اس توبم یب ثؼضی اس حمَق اجتوبػی وِ هستلشم هحزٍهیت اس استخذام دٍلتی ثبشذ.
د -ػذم اشتْبر ثِ فسك ٍ فجَر ٍ ػول ثِ هٌبّی اخاللی ٍ اػوبل ٍ رفتبر خالف حیثیت ٍ شزافت ٍ شئَى شغلی
ّـ -تمَای دیٌی ٍ التشام ػولی ثِ احىبم اسالم( .اًجبم ٍاججبت پزّیش اس هحزهبت).
ٍ -ػذم ٍاثستگی ثِ رصین گذشتِ ،ػذم ػضَیت در سبٍان ،فزاهبسًَزی ٍ احشاة ٍاثستِ رصین گذشتِ ٍ ػذم ػضَیت در احشاة
ٍ سبسهبًْب ٍ فزلِ ّبی ٍاثستِ ثِ ثیگبًِ ٍ ًذاشتي سبثمِ تجلیغ هَثز ثِ ًفغ دٍلت ّبی ثیگبًِ یب هىبتت ضذ اسالهی.
س -تؼْذ ٍ اػتمبد ثِ اًمالة اسالهیٍ ،الیت فمیِ ٍ لبًَى اسبسی جوَْری اسالهی ایزاى.
تجظزُ :1اللیت ّبی دیٌی رسوی هٌذرج در لبًَى اسبسی جوَْری اسالهی ایزاى داٍطلت هذرسبى ػلوی وبرثزدی داًشگبُ اس
ثٌذ (ّـ ) هستثٌی ثَدُ ٍلی ثبیذ ػوالً هتذیي ثِ ادیبى خَد ثبشذ ٍ ثِ لحبظ جبهؼِ اسالهی در همبم تجبّز ثِ فسك ثز ًیبیذ.
 ضزایظ اختصاصی هذرساى آهَسضی:
هذرس ػلویوبرثزدی آهَسشی ثِ شخظی اطالق هیگزدد وِ تَاًبئی تذریس ٍ تحمیك در درٍس دٍرُّبی
ػلویوبرثزدی را داشتِ ثبشذ .
 دارا بَدى حذاقل هذرک کارضٌاسی ارضذ با سِ سال تدزبِ کاری هزتبظ در هحیظ کار ٍ تذریس دارا بَدى ضزایظ سٌی حذاقل  28سال ٍ حذاکثز  70سال – هتَلذیي سالْای  1325لغایت 13673

 ضزایظ اختصاصی هذرساى خبزُ /تدزبی:
هذرس خبزُ :ثِ شخظی اطالق هی گزدد وِ در یه حزفِ خبص دارای تجزثِ ،هْبرت ٍ تسلط وبفی ثَدُ ،تَاًبئی اًتمبل
تجزثِ ٍ تخظض خَد ثِ طَرت تذریس در درٍس ػولی ،آسهبیشگبّی وبرگبّی ٍ یب تخظظی ػلویوبرثزدی را داشتِ ٍ
چْزُ ضاخص در سهیٌِ تخصصی خَد باضذ.
هذرس تدزبی :ثِ شخظی اطالق هیگزدد وِ در یه سهیٌِ یب حزفِ خبص دارای تجزثِ ،هْبرت ٍ تسلط وبفی ثَدُ،
تَاًبئی اًتمبل تجزثِ ٍ تخظض خَد را ثِ طَرت تذریس ثزای درٍس ػولی ،آسهبیشگبُ ٍ وبرگبّی داشتِ ثبشذ.
 دارا بَدى حذاقل دُ سال سابقِ کار ٍ تدزبِ هزتبظ ٍ هستٌذ ػولی در رضتِ هَرد درخَاست -دارا بَدى ضزایظ سٌی حذاقل  ٍ 35حذاکثز  70سال  -هتَلذیي سالْای  1325لغایت 1360

هتمبضیبى اخذ هجَس تذریس ثجتًبموزدُ در سبهبًِ جبهغ آهَسشی داًشگبُ جبهغ ػلویوبرثزدی ،فزم تقاضای ثبت
ًام (کاربزگ ضوارُ  )2اخذشذُ اس پَ رتبل ٍاحذ استبًی را تىویل ٍ ثِ ّوزاُ ولیِ هستٌذات السم آهادُ ًوَدُ ٍ
ًشد خَد ًگِ داضتِ تب در سهاى هقزر وِ در پَرتبل ٍاحذ استبى تْزاى ثِ آدرس  te.uast.ac.irاطالعرسبًی
خَاّذ شذ ،جْت طزح در وویتِ ثزرسی طالحیت ػلوی ٍ ػوَهی ثِ ٍاحذ استبًی تْزاى ارائِ ًوبیٌذ.

چگًَگی ٍ رًٍذ ثزرسی ٍ طذٍر هجَس تذریس هتمبضیبى تذریس گزٍُ هحتزم هؼارف دارای هدَس ًْاد هقام
هؼظن رّبزی ٍ اػضای هحتزم ّیأت ػلوی داًطگاُّا در پَرتبل ٍاحذ استبى تْزاى ثِ آدرس te.uast.ac.ir
اطالعرسبًی خَاّذ شذ ٍ ایي گزٍُ تا اعالع ثاًَی پزداخت ٍخِ را اًدام ًذٌّذ.
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