بسمه تعالی

فزاخوان پذیزش مذرس حق التذریس علمی کاربزدی بزای تذریس دروس تخصصی رشته های علمی-کاربزدی
داًشگبُ خبهغ ػلوی وبسثشدی استبى تْشاى ثِ هٌظَس شٌبسبئی ٍ تأهیي هذسسبى دٍسُ ّبی ػلوی وبسثشدی اص ثیي افشاد ثَهی
هتخظض ٍ هدشة ٍاخذ ششایظ ٍ ػاللِهٌذ خْت تذسیس دسٍس تخظظی دس سشتِّبی ػلوی وبسثشدی ثش اسبس حذالل ششایظ
صیش دػَت ثِ ّوىبسی هی ًوبیذ.
اص ایي سٍ ػاللِهٌذاى ٍاخذ ششایظ هیتَاًٌذ خْت اعالع اص ػٌبٍیي سشتِّبی تحظیلی هَسد ًیبص ٍ سبیش ششایظ ششوت دس ایي
فشاخَاى اص تبسیخ  95/11/6تب تبسیخ  95/11/16ثِ پشتبل اطلی داًشگبُ خبهغ ػلوی وبسثشدی استبى تْشاى ،ثِ آدسس

 te.uast.ac.irهشاخؼِ ًوبیٌذ .بذیهی است شزکت در این فزاخوان هیچگونه تعهذ استخذامی و یا جذب را بزای این
دانشگاه نخواهذ داشت.
 ششایظ ػوَهی:
الف -تبثؼیت ایشاًی.
ة -اًدبم خذهت ٍظیفِ ػوَهی یب داشتي هؼبفیت لبًًَی.
ج -ػذم هحشٍهیت اص توبم یب ثؼضی اص حمَق اختوبػی وِ هستلضم هحشٍهیت اص استخذام دٍلتی ثبشذ.
د -ػذم اشتْبس ثِ فسك ٍ فدَس ٍ ػول ثِ هٌبّی اخاللی ٍ اػوبل ٍ سفتبس خالف حیثیت ٍ ششافت ٍ شئَى شغلی
ّـ -تمَای دیٌی ٍ التضام ػولی ثِ احىبم اسالم( .اًدبم ٍاخجبت 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 خوَْسی اسالهی ایشاى.
تجظشُ :1اللیت ّبی دیٌی سسوی هٌذسج دس لبًَى اسبسی خوَْسی اسالهی ایشاى داٍعلت هذسسبى ػلوی وبسثشدی داًشگبُ اص ثٌذ
(ّـ ) هستثٌی ثَدُ ٍلی ثبیذ ػوالً هتذیي ثِ ادیبى خَد ثبشذ ٍ ثِ لحبظ خبهؼِ اسالهی دس همبم تدبّش ثِ فسك ثش ًیبیذ.

 شزایط اختصاصی مذرسان آموسشی:
هذسس ػلوی وبسثشدی آهَصشی ثِ شخظی اعالق هی گشدد وِ تَاًبئی تذسیس ٍ تحمیك دس دسٍس دٍسُ ّبی ػلوی
وبسثشدی ساداشتِ ثبشذ .
 داسا ثَدى حذالل هذسن وبسشٌبسی اسشذ ثب سِ سبل تدشثِ وبسی هشتجظ دس هحیظ وبس ٍ تذسیس داسا ثَدى ششایظ سٌی حذالل  28سبلشزایط اختصاصی مذرسان خبزه /تجزبی
مذرس خبزه:
ثِ شخظی اعالق هی گشدد وِ دس یه حشفِ خبص داسای تدشثِ ،هْبست ٍ تسلظ وبفی ثَدُ ،تَاًبئی اًتمبل تدشثِ ٍ تخظض خَد ثِ
طَست تذسیس دس دسٍس ػولی ،آصهبیشگبّی وبسگبّی ٍ یب تخظظی ػلوی وبسثشدی سا داشتِ ٍ چْشُ شبخض دس صهیٌِ تخظظی خَد
ثبشذ.
مذرس تجزبی :
ثِ شخظی اعالق هی گشدد وِ دس یه صهیٌِ یب حشفِ خبص داسای تدشثِ ،هْبست ٍ تسلظ وبفی ثَدُ ،تَاًبئی اًتمبل تدشثِ ٍ
تخظض خَد سا ثِ طَست تذسیس ثشای دسٍس ػولی ،آصهبیشگبُ ٍ وبسگبّی داشتِ ثبشذ.
 داسا ثَدى حذالل دُ سبل سبثمِ وبس ٍ تدشثِ هشتجظ ٍ هستٌذ ػولی دس سشتِ هَسد دسخَاست داسا ثَدى ششایظ سٌی حذالل 35مزاحل پذیزش:
 - 1هشاخؼِ ثِ پشتبل ٍاحذ استبًی تْشاى داًشگبُ خبهغ ػلوی وبسثشدی خْت اعالع اص ششایظ ،ضَاثظ ٍ تخظض ّبی هَسد
ًیبص
 - 2ثجت دسخَاست دس سبهبًِ آهَصشی داًشگبُ خبهغ ػلوی وبسثشدی ثِ آدسس  ٍ edu.uast.ac.irدسیبفت وذ سّگیشی
 - 3دسیبفت فشم تمبضبی ثجت ًبم (وبسثشي شوبسُ  )2اص پشتبل ٍاحذ استبًی ،تىویل ٍ اسسبل آى ثِ ّوشاُ ولیِ هستٌذات الصم
ثِ هشوض آهَصشی ریشثظ
ٍ - 4اسیض ٍخِ ثجت ًبم ثِ هیضاى تؼییي شذُ اص عشیك دسگبُ پشداخت الىتشًٍیىی سبهبًِ آهَصشی داًشگبُ

تزوش :صهبى ٍاسیض ٍخِ اص عشیك سیستن پیبهه داًشگبُ ثِ هتمبضی اػالم هیگشدد.

تزوش :ثش اسبس هظَثِ ّیأت اهٌبء داًشگبُ هجلغ لبثل پشداخت خْت ثشسسی پشًٍذُ هتمبضیبى هذسس آهَصشی ّ( 700000فتظذ
ّضاس) سیبل ٍ هتمبضیبى هذسس تدشثی /خجشُ ( 1050000یه هیلیَى ٍ پٌدبُ ّضاس) سیبل هی ثبشذ.
-5ششوت دس هظبحجِ ػلوی ٍ ػوَهی دس صهبى همشس اػالم شذُ
تذکز :1ثبسگزاسی تظبٍیش اسىي شذُ هذاسن هَسد ًیبص اػالم شذُ دس سبهبًِ ثشای ثجت دسخَاست الىتشًٍیىی ضشٍسی است.
تذکزّ :2شگًَِ هغبیشت اعالػبت ٍاسد شذُ ثب هستٌذات اسسبلی هٌدش ثِ لغَ دسخَاست هتمبضی دس ّش هشحلِ اص ثشسسی خَاّذ
شذ.
تذکز :3ولیِ هتمبضیبى هی تَاًٌذ هشاحل ثشسسی پشًٍذُ خَد سا اص عشیك وذ سّگیشی پیگیشی ًوبیٌذ.
تذکز  :4دػَت ثِ هظبحجِ ثش اسبس ظشفیت استبًی ٍ ثشسسی ًتبیح آهبسی ٍ دس طَست لضٍم هٌَط ثِ ثشگضاسی آصهَى اص
داٍعلجیي است.

