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 سمه تعالیب

غیردولتی تحت نظارت مراکز آموزشی در  حق التدریس متقاضیان دعوت به همکاریفراخوان  مینپنج

 (0011یورماه شهردانشگاه جامع علمی کاربردی )

ر د دانشگاه تحت نظارت علمی کاربردی به منظور تامین مدرسان آموزشی مراکز آموزشی عانت از درگاه خداوند متعال،با است

در رشته های مورد  ،هر استان ساکن و واجد شرایطبومی از بین افراد متخصص، مجرب،  دانشگاه جامع علمی کاربردی کشورسراسر 

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

 یاز و سررایر شرررایط شرررکت در این فراخوان های تحصرریلی مورد ناطالع از عناوین رشررته برای کسرر عالقمندان واجد شرررایط، 

  https://jam.uast.ac.irآدرس ه به سررامانه جامع ج ب و مدرسرران ب 01/10/0011لغایت  10/10/0011تاریخ از توانند می 

 نسبت به انجام مراحل ثبت نام، اقدام نمایند. مطالعه دقیق مفاد متن فراخوان مراجعه و پس از 

جامع ج ب اخ  کد رهگیری از سامانه و  پرداخت وجه اولیه ثبت نامهای سامانه، تکمیل فرممالک ثبت نام متقاضیان در فراخوان، 

 باشد. می و مدرسان

پس از  کهکند بلنمی ان ایجادبرای متقاضیالتدریس حقی را برای بکارگیری به صورت حق در سامانه هیچگونه ثبت نامبدیهی است 

نوان به ع ، کد مدرسیدانشگاه ج ب توسط هیأت اجرایی علمی و عمومی متقاضیان تأیید نهایی صالحیت و فرآیند ج ب طی شدن

  .گرددصادر میرت دانشگاه جامع علمی کاربردی تحت نظاغیردولتی بردی رتدریس در مراکز آموزش علمی کا وزجم

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

 در این خصوص ندارد.

 شرایط پذیرش الف:

 شرایط عمومی: 

 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 اسالمی، والیت فقیه وتعهد و اعتقاد به انقالب  -ج
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 داشتن تابعیت جمهوری اسالمی ایران -د

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

 عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان -و

 عمل به مناهی اخالقی و اعمال و رفتار خالف حیثیت و شرافت و شئون شغلی.عدم اشتهار به فسق و  -ز

 ( 10/10/0011 )تا تاریخ اعالم فراخوانعمومی یا داشتن معافیت قانونی  خدمت وظیفه اتمام.-ح

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

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

انه یا های بیگهای وابسته به بیگانه و نداشتن سابقه تبلیغ موثر به نفع دولتها و فرقهعدم عضویت در احزاب و سازمانالحادی، و 

 مکات  ضد اسالمی.

ها و هیات های مرکزی ج ب وزارت متبوع می و عمومی داوطلبان در هیات های اجرایی ج ب دانشگاهتایید صالحیت های عل -ک

 طبق مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی.

( مستثنی بوده ولی باید عماًل متدین جاز بند ) ،: اقلیت های دینی رسمی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران0 تبصره

 د.نجامعه اسالمی در مقام تجاهر به فسق بر نیای درد و نبه ادیان خود باش

 :شرایط اختصاصی 

مجاز  10/10/8051از  قبلو  01/10/5105از  بعدسال تا تاریخ فراخوان، متولدین  01و حداکثر 82دارا بودن شرایط سنی حداقل  -

 باشند.به شرکت در این فراخوان می

 خود با ارائه مدارک مثبته  محل سکونتمتقاضی  صرفا مجاز  به  شرکت در استان و  باشدمیج ب مدرس صرفاً به صورت بومی  -

 .بود.خواهد 

 
اصی شرایط اختص واجدبایست التدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی عالوه بر دارا بودن شرایط کلی و عمومی میمتقاضیان حق -

 زیر نیز باشند:

 یا کارشناسی ارشد مرتبط  مدرک دکتریدارا بودن  -

)برادران( به عنوان آخرین مدرک تحصیلی محسوب  * شایان ذکر است گواهی آزمون جامع، صورتجلسه دفاع و لغو معافیت تحصیلی

 باشد.نمی گردد و قابل ارزیابی نمی
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   Bو   Aدر سایر موارد معدل های  باشد.یم11/01دکتری تخصصیای و و دکتری حرفه کارشناسی ارشدبرای دوره   حداقل معدل -

)ممهمور معتیر  ریزنمرات شده، معدل در آخرین مدرک تحصیلی ارایه ثبت درصورت عدم قابل قبول می باشد.  5و  0و معدل های 

 باشد.الزامی می آن مقطع محل تحصیل(به مهر دانشگاه 

 شود.پرونده این قبیل افراد بررسی نمیمجاز به ثبت نام نبوده و یا مدارک معادل  کارشناسی ارشدمدرک کمتر از  دارندگان -

بیل ه این قمجاز به ثبت نام نبوده و پروند ،یا مجازی نیمه حضوری ،الکترونیکی، غیرحضوری دوره های تحصیلیمدارک دارندگان   -

 شود.افراد بررسی نمی

 هانام و توصیهب: نحوه ثبت

 اولیه زمان ثبت نام: 

ضیان  -0 صی عمومی شرایط واجدمتقا صا سامانه جامع ج ب و با مراجعه به  01/10/0011لغایت  10/10/0011 تاریخ از  و اخت

  آدرس به ،محل سرررکونت مورد نیاز مراکز آموزشررری اسرررتان اطالع از عناوین دروسدانشرررگاه جامع علمی کاربردی و  مدرسررران

https://jam.uast.ac.ir نمایند، اقدام تقاضای تدریس نسبت به ثبتتوانند می. 

احراز شرایط  پس ازباید  یک از متقاضیان باشد. هرمیریال  1110111 تمامی متقاضیان مبلغ و بررسی اولیه پروندهثبت نام  هزینه -8

 ) مرحله دوم( پرداخت نماید. و طی فرآیند ج ب هزینه بررسی پرونده بابت ریال 01110111مبلغ  ،اولیه

 اشند.بشرکت می نمایند ملزم به پرداخت مبلغ ثبت نام اولیه در هر دو گروه می "معارف"و  "آموزشی": افرادی که در دو گروه تبصره

 توضیحات، توصیه ها و مراحل ثبت نام 

ی کارت کو آماده نمودن فایل الکترونیدر سامانه شود متقاضیان قبل از ثبت نام نسبت به مطالعه دقیق شرایط فراخوان توصیه می -0

دام اق)مخصوص آقایان(  و یا معافیتکارت پایان خدمت  ،معتبر آخر، ریز نمرات دو مقطع مدرک تحصیلیملی، صفحات شناسنامه، 

 .کنند

 را مطالعه کنید. "یکیپرونده الکترون لیتشک یراهنما"  عنوان: پیوست شماره یک با 2 تبصره

بایست نسبت به مطالعه های مندرج در فراخوان، میمتقاضیان تدریس پیش از انتخاب گروه درس آموزشی خود، از بین گروه درس -8

ان حصیلی خود، اطمینمدارک ت های درسی علمی کاربردی ذیربط و تطبیق شرایط مجاز برای مدرس آن درس باسرفصل دروس برنامه

 https://www.uast.ac.irاطالع از سرفصل دروس، به پرتال رسمی دانشگاه جامع علمی کاربردی، به آدرس  برای .حاصل نمایند

 .دیکنمراجعه سرفصل برنامه های مصوب(  –)منوی آموزش 

https://jam.uast.ac.ir/
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و پرداخت هزینه  های اعالم شدهیکی از گروه درسدر  https://jam.uast.ac.irثبت درخواست در سامانه ثبت نام، به آدرس  -5

 ثبت نام اولیه و دریافت کد رهگیری. 

توانند، جهت اطالع و پیگیری از وضعیت بررسی اولیه پرونده خود، به سامانه جامع متقاضیان پس از پایان مهلت ثبت نام می -0

بارگ اری نسبت به  ،مراجعه و در صورت مشاهده وضعیت احراز شرایط اولیه https://jam.uast.ac.irبه آدرس ج ب و مدرسان 

 جه مرحله دوم در سامانه م کور اقدام نمایند. واریز ومدارک و مستندات تکمیلی و 

اسکن و بارگ اری تصاویر تمامی مدارک و مستندات مورد نیاز اعالم شده در سامانه، برای ثبت درخواست  ،در مرحله دوم -1

باید رک بارگ اری شده در سامانه در روز مصاحبه ارزیابی خواهد شد. در روز مصاحبه متقاضی افقط مد  الکترونیکی، ضروری است.

 .  ارائه نماید، دوشماره پیوست اصل مدارک و مستندات بارگ اری شده را به صورت فیزیکی و در قال  کلیربوک مطابق با جدول 

 منجر به لغو درخواست متقاضی در هر مرحله از بررسی خواهد شد. ،ائه شدههرگونه مغایرت اطالعات وارد شده با مستندات ار -0

بدیهی است عدم شرکت  شده از سوی دانشگاه الزامی است. های تخصصی در زمان مقرر اعالمشرکت در مصاحبه علمی کارگروه -1

هیچگونه اعتراضی در این خصوص به منزله انصراف تلقی و پرونده وی از دستور کار خارج خواهد شد و  همتقاضی در زمان تعیین شد

 مورد پ یرش نخواهد بود.

اولویت ج ب و بکارگیری  با متقاضی بومی همان استان خواهد  ،ها قرار گیرندبرای افرادی که در شرایط برابر و مساوی در بررسی -2

 بود.

( در واردمملزم به پیگیری و اخ  اطالعات الزم ) از قبیل نیاز به ویرایش مستندات بارگ اری شده، زمان مصاحبه و سایر متقاضیان  -9

 باشند.میسامانه جامع ج ب و مدرسان ازطریق  ،ایج هر مرحلهتخصوص فرآیند بررسی پرونده و ن

تواند برای یک بار دم احراز صالحیت شرایط همکاری میبر ع متقاضی پس از اعالم رای نهایی هیات اجرایی ج ب دانشگاه مبنی -01

ز انجام نظر پس ا نتایج تجدید .دعریف شده مندرج در سامانه ثبت کنت براساس فرآیندو نظر خود را از طریق سامانه  تقاضای تجدید

 شد.تشریفات قانونی و الزامات حقوقی از طرف دانشگاه در بازه زمانی تعیین شده اعالم خواهد 

 .اشدبقابل پ یرش نمی ،مدارک ناقص به هیچ عنوان قابل بررسی نبوده و هیچ مدرکی پس از بازه زمانی تعیین شده ثبت نام -00

به تدریس موظف به شرکت در کارگاه آموزشی دوره تربیت مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی  اخ  مجوزپ یرفته شدگان قبل از -08

 باشند. می ،ها در مراحل قبل، به تایید مراجع مربوطه، رسیده باشد()مختص متقاضیانی که صالحیت علمی و عمومی آن

 دانشگاه جامع علمی کاربردی

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

