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 باسمه تعالي

غيردولتي تحت نظارت مراكز آموزشي در  حق التدريس متقاضيان دعوت به همكاريفراخوان  سومين

  )٩٨دي ماه دانشگاه جامع علمي كاربردي (

علمي  دانشگاه جامع علمي كاربردي به منظور تامين مدرسان آموزشي مراكز آموزشي عانت از درگاه خداوند متعال،با است

در رشته هاي  ،هر استان و ساكن واجد شرايطبومي كشور از بين افراد متخصص، مجرب، در سراسر  دانشگاه تحت نظارت كاربردي

  نمايد. وان دعوت به ثبت نام ميمورد نياز براساس شرايط مندرج در متن اين فراخ

  هاي تحصــيلي مورد نياز و ســاير شــرايط شــركت در اين فراخوان اطالع از عناوين رشــته براي كســبعالقمندان واجد شــرايط، 

ـــان ب ٢١/١٠/١٣٩٨لغايت  ٠٨/١٠/٩٨ تاريخ ازتوانند مي  ـــامانه جامع جذب و مدرس  https://jam.uast.ac.irآدرس ه به س

  نسبت به انجام مراحل ثبت نام، اقدام نمايند. مطالعه دقيق مفاد متن فراخوان حاضر مراجعه و پس از 

جامع جذب اخذ كد رهگيري از سامانه و  پرداخت وجه اوليه ثبت نامتكميل فرمهاي سامانه، مالك ثبت نام متقاضيان در فراخوان، 

 باشد. مي و مدرسان

پس از  كند بلكهنمي ان ايجادبراي متقاضيالتدريس حقي را براي بكارگيري به صورت حق در سامانه هيچگونه ثبت نامبديهي است 

به عنوان  ، كد مدرسيدانشگاه جذب توسط هيأت اجرايي علمي و عمومي متقاضيان تأييد نهايي صالحيت و فرآيند جذبطي شدن 

   .صادر مي گرددرت دانشگاه جامع علمي كاربردي تحت نظاغيردولتي بردي رتدريس در مراكز آموزش علمي كا وزجم

نياز مراكز آموزش علمي كاربردي است و دانشگاه هيچگونه تعهدي  پس از دريافت كد مدرسي، تدريس مدرس مستلزم پذيرش و اعالم

  در اين خصوص ندارد.

  شرايط پذيرش الف:

 شرايط عمومي: 

  اعتقاد به مباني نظام مقدس جمهوري اسالمي و قانون اساسي  -الف 

  تدين به يكي از اديان رسمي مصرح در قانون اساسي  -ب

  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران واليت فقيه وتعهد و اعتقاد به انقالب اسالمي،  -ج
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  داشتن تابعيت جمهوري اسالمي ايران -د

  نداشتن سابقه كيفري و عدم محروميت از تمام يا بعضي از حقوق اجتماعي كه مستلزم محروميت از تدريس باشد. -هـ

  عدم اعتياد به مواد مخدر و روانگردان -و

  مناهي اخالقي و اعمال و رفتار خالف حيثيت و شرافت و شئون شغلي.عدم اشتهار به فسق و عمل به  -ز

  ) ٠٧/١٠/٩٨ (تا تاريخ اعالم فراخوانعمومي يا داشتن معافيت قانوني  خدمت وظيفه اتمام.-ح

  (انجام واجبات و پرهيز از محرمات). تقواي ديني و التزام عملي به احكام اسالم -ط

گروهك هاي معاند عدم هواداري و عضويت در ، فراماسونري و عضويت در ساواكرژيم گذشته، احزاب وابسته به عدم وابستگي به  -ي

هاي بيگانه يا ها و فرقه هاي وابسته به بيگانه و نداشتن سابقه تبليغ موثر به نفع دولتعدم عضويت در احزاب و سازمانالحادي، و 

  مكاتب ضد اسالمي.

بان در هيات هاي اجرايي جذب دانشگاهها و هيات هاي مركزي جذب وزارت متبوع تاييد صالحيت هاي علمي و عمومي داوطل -ك

  طبق مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي.

) مستثني بوده ولي بايد عمًال متدين جاز بند ( ،: اقليت هاي ديني رسمي مندرج در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران١ تبصره

  د.ننياي برجامعه اسالمي در مقام تجاهر به فسق  درد و نبه اديان خود باش

 :شرايط اختصاصي 

بايست واجد شرايط اختصاصي التدريس در دانشگاه جامع علمي كاربردي عالوه بر دارا بودن شرايط كلي و عمومي ميمتقاضيان حق

 زير نيز باشند:

مجاز  ٣٠/١٢/١٣٧٠ از قبلو  ٠١/٠١/١٣٢٨از  بعدتا تاريخ فراخوان، متولدين  سال ٧٠و حداكثر  ٢٨دارا بودن شرايط سني حداقل  -

 باشند.يمبه شركت در اين فراخوان 

  مدرك دكتري يا كارشناسي ارشد مرتبط دارا بودن  -

و    Bو   Aدر ساير موارد معدل هاي  باشد.مي ١٦دكتري تخصصياي و و دكتري حرفه كارشناسي ارشدبراي دوره   حداقل معدل -

  قابل قبول مي باشد.  ٣و  ٤معدل هاي 

  همخواني داشته باشد. يصيلدر دو مقطع آخر تحبايد تحصيلي متقاضي رشته -
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  شود.پرونده اين قبيل افراد بررسي نميمجاز به ثبت نام نبوده و يا مدارك معادل  كارشناسي ارشدمدرك كمتر از  دارندگان -

مجاز به ثبت نام نبوده و پرونده اين قبيل افراد بررسي  الكترونيكي، غيرحضوري يا مجازي تحصيليدوره هاي مدارك دارندگان   -

  نمي گردد.

  هانام و توصيهب: نحوه ثبت

 اوليه زمان ثبت نام: 

ضيان  -١ صيو  عمومي شرايط واجدمتقا صا سامانه جامع جذب و مراجعه به با  ٢١/١٠/١٣٩٨لغايت  ٠٨/١٠/١٣٩٨از تاريخ   اخت

 آدرس به ،محل ســـكونت مورد نياز مراكز آموزشـــي اســـتان اطالع از عناوين دروسعلمي كاربردي و  دانشـــگاه جامع مدرســـان

https://jam.uast.ac.ir نمايند، اقدام تقاضاي تدريس به ثبت نسبتتوانند مي.  

اوليه احراز شرايط  پس از باشد. هريك از متقاضيانميريال  ٢٠٠,٠٠٠ تمامي متقاضيان مبلغ و بررسي اوليه پروندهثبت نام  هزينه -٢

  ( مرحله دوم) پرداخت مي نمايد. و طي فرآيند جذب هزينه بررسي پرونده بابت ريال ٥٠٠,٠٠٠مبلغ 

  توضيحات، توصيه ها و مراحل ثبت نام

كي كارت و آماده نمودن فايل الكترونيدر سامانه فراخوان شود متقاضيان قبل از ثبت نام نسبت به مطالعه دقيق شرايط توصيه مي -١

  .كننداقدام (مخصوص آقايان)  و يا معافيتكارت پايان خدمت  آخر، ريز نمرات، دو مقطع مدرك تحصيليملي، صفحات شناسنامه، 

بايست نسبت به مطالعه هاي مندرج در فراخوان، ميدرس آموزشي خود، از بين گروه درسمتقاضيان تدريس پيش از انتخاب گروه  -٢

حصيلي خود، اطمينان هاي درسي علمي كاربردي ذيربط و تطبيق شرايط مجاز براي مدرس آن درس با مدارك تسرفصل دروس برنامه

 https://www.uast.ac.irبردي، به آدرس علمي كاراطالع از سرفصل دروس، به پرتال رسمي دانشگاه جامع  حاصل نمايند و براي

 .كنندمراجعه سرفصل برنامه هاي مصوب)  –(منوي آموزش 

و پرداخت هزينه هاي اعالم شده يكي از گروه درسدر  https://jam.uast.ac.irثبت نام، به آدرس ثبت درخواست در سامانه  -٣

   اوليه و دريافت كد رهگيري.ثبت نام 

متقاضيان پس از پايان مهلت ثبت نام مي توانند، جهت اطالع و پيگيري از وضعيت بررسي اوليه پرونده خود، به سامانه جامع  -٤

بارگذاري نسبت به مراجعه و در صورت مشاهده وضعيت احراز شرايط اوليه  https://jam.uast.ac.irبه آدرس جذب و مدرسان 

   در سامانه مذكور اقدام نمايند. واريز وجه مرحله دوممدارك و مستندات تكميلي و 
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اسكن و بارگذاري تصاوير تمامي مدارك و مستندات مورد نياز اعالم شده در سامانه، براي ثبت درخواست  در مرحله دوم -٥

بايد فقط مدراك بارگذاري شده در سامانه در روز مصاحبه ارزيابي خواهد شد.  در روز مصاحبه متقاضيان   ونيكي، ضروري است.الكتر

  اصل مدارك و مستندات بارگذاري شده را به صورت فيزيكي و در قالب كليربوك مطابق با جدول شماره يك (پيوست) ارائه نمايد.  

  وارد شده با مستندات ارسالي منجر به لغو درخواست متقاضي در هر مرحله از بررسي خواهد شد.هرگونه مغايرت اطالعات  -٦

بديهي است عدم شركت  شده از سوي دانشگاه الزامي است. هاي تخصصي در زمان مقرر اعالمشركت در مصاحبه علمي كارگروه -٧

متقاضي در زمان تعيين شد به منزله انصراف تلقي و پرونده وي از دستور كار خارج خواهد شد و هيچگونه اعتراضي در اين خصوص 

  مورد پذيرش نخواهد بود.

اولويت جذب و بكارگيري  با متقاضي بومي همان استان خواهد  ،براي افرادي كه در شرايط برابر و مساوي در بررسي ها قرار گيرند -٨

 بود.

) در مواردملزم به پيگيري و اخذ اطالعات الزم ( از قبيل نياز به ويرايش مستندات بارگذاري شده، زمان مصاحبه و ساير متقاضيان  -٩

  باشند.مين سامانه جامع جذب و مدرساازطريق  ،ايج هر مرحلهتخصوص فرآيند بررسي پرونده و ن

تواند براي يك بار دم احراز صالحيت شرايط همكاري ميمتقاضي پس از اعالم راي نهايي هيات اجرايي جذب دانشگاه مبني بر ع -١٠

نظر پس از انجام  نتايج تجديد .دعريف شده مندرج در سامانه ثبت كنت براساس فرآيندو نظر خود را از طريق سامانه  تقاضاي تجديد

  قانوني و الزامات حقوقي از طرف دانشگاه در بازه زماني تعيين شده اعالم خواهد شد.تشريفات 

 .باشدقابل پذيرش نمي ،مدارك ناقص به هيچ عنوان قابل بررسي نبوده و هيچ مدركي پس از بازه زماني تعيين شده ثبت نام -١١

به تدريس موظف به شركت در كارگاه آموزشي دوره تربيت مدرس دانشگاه جامع علمي كاربردي  اخذ مجوزپذيرفته شدگان قبل از -١٢

  مي باشند.  ،(مختص متقاضياني كه صالحيت علمي و عمومي آنها در مراحل قبل، به تاييد مراجع مربوطه، رسيده باشد)

 

  دانشگاه جامع علمي كاربردي
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 مدارك الزم براي بارگذاري در سامانه جامع جذب و مدرسان در مرحله دوم
   

  راهنماي تشكيل پرونده الكترونيكي

در سامانه  هاي جدول ذيلمدارك و مستندات خود را مطابق با رديف بايستميواجد شرايط در مرحله دوم  محترم تقاضيانم
  بارگذاري نمايند.

 ده و ارائه نمايند.صل مدارك بارگذاري شده در سامانه را به ترتيب ذيل در قالب يك مجلد (كليربوك) آمادر روز مصاحبه نيز ا

طابق مدارك در هر بخش نيز ترتيب مدارك م ارائه شود. به ترتيب ذيل براي روز مصاحبه و مداركاصل  شود صرفاتاكيد مي
  بارگذاري شده در سامانه باشد.

 ) دانلود كاربرگ شماره يك ( ١كاربرگ شماره  1-1

 شناسايي مدارك ٢-١

 د، نمايد الزامي است)سوابق تحصيلي (اصل مدارك تحصيلي ارائه شود. در صورت ارائه دانشنامه، ارائه مدركي كه معدل اعالمي را تايي 2-1

 سوابق تدريس دانشگاهي 3-1

 سوابق تدريس غيردانشگاهي 3-2

 ود)محتواي تهيه شده نيز براي روز مصاحبه ارائه شتدوين برنامه هاي درسي و دستورالعمل ها و استانداردها (اصل  3-3

 طراحي بسته هاي آموزشي (اصل بسته آموزشي نيز براي روز مصاحبه ارائه شود) 3-4

 تسلط به زبان هاي رايج در مجامع علمي (اصل كارنامه ارائه شود) 3-5

 شود)چاپ مقاالت در مجالت علمي (متن كامل مقاالت براي روز مصاحبه ارائه  4-1

 ارائه يا چاپ مقاالت در كنگره ها (متن كامل مقاالت براي روز مصاحبه ارائه شود) 4-2

 ود)شتاليف و ترجمه كتاب (صفحه شناسنامه كتاب در كليربوك قرار داده شود. اصل كتاب نيز براي روز مصاحبه ارائه  4-3

 انجام طرح، گزارش طرح نيز ارائه شود)مجري يا همكاري در پروژه هاي پژوهشي (عالوه بر اصل گواهي  4-4

 عضويت در هيات تحريريه يا داوري مقاالت 4-5

 افتخارات علمي 4-6

١شماره  جدول  
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 فعاليت هاي فناوري 4-7

 )اي كه مهر كارگزاري بيمه را داشته باشد، ارائه نماييدسوابق بيمهها و قراردادها به همراه سوابق شغلي (حكم 5-1

 مهارت هاي فني 5-2

 طرح كارآفريني 5-3

 ايجاد كسب و كار 5-4

 راه اندازي فعاليت هاي آموزشي 5-5

 گواهي علمي و شركت در كارگاه هاي تخصصي 5-6

 برگزاري كارگاه هاي آموزشي 5-7

 مهارتي مرتبطسوابق تجربي و  6-1

 آشنايي با نظام مهارتي علمي كاربردي 6-2

 فعاليت هاي هنري 7-1
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ی عا ه   
 

١٣٩٨فراخوان  ٢پيوست شماره   
 راهنماي مستندات

 سوابق تدريس:. ١
  ارايه گواهي نامه تدريس دروس دانشگاهي از معاون آموزشي دانشگاه يا دانشكده مربوطهمستندات الزم: 

نامه بايد تعداد واحد تئوري، عملي يا كارگاهي و نيمسال تحصيلي قيد شده و داراي مهر و امضاء معاونت در اين گواهي
  آموزشي دانشگاه يا دانشكده مربوطه باشد. 

  نامه با امضاء مدير گروه آموزشي و ... خودداري شود.از ارسال هرگونه گواهي نامه ديگر مثل ابالغ آموزشي، گواهي

  گاه آموزشي مورد قبول نيست.گواهي تدريس كار

 مقاالت علمي:. ٢
  مقاله به صورت كامل در فرمت انتشار يافته مجله PDFفايل  ارايه: الزم مستندات

  )…,ISI, Medline, PubMed, Scopus, ISCالمللي (هاي معتبر ملي و بينارائه لينك مقاله در نمايه

  ارائه لينك مقاله در مجله مورد نظر

  ، و ... ارسال كد مورد نظر براي هر مقاله DOI ،PMID ،PMCIDدرصورت داشتن كد 

  دريافت كرده باشد يا در حالت پوروف نهايي باشد.  DOIمقاالت در نوبت انتشار در صورتي مور تاييد است كه كد 

  ايندكس مقاالت از سايت هاي رسمي (نه مجله) معتبر ضميمه مقاله باشد.

 مقاالت در كنگره هاي داخلي و بين المللي: ه شركت و اراي. ٣
  مقاله چاپ شده، به صورت كامل،  در كنگره هاي بين المللي و ملي  PDFارايه فايل  مستندات الزم:

ارايه فايل خالصه مقاالت چاپ شده در كنگره هاي بين المللي و ملي به انضمام ارائه گواهي نامه معتبر مربوط به ارايه 
وستر و يا سخنراني و يا ارايه لينك مقاالت كنگره هاي بين المللي در صورت انتشار در نمايه هاي معتبر مقاله به صورت پ

  )Medline ،ISI ،Scopus،PubMedملي و بين المللي(

  ارايه گواهي نامه معتبر مربوط به پذيرش مقاله به صورت سخنراني، پوستر و ... در كنگره هاي بين المللي و ملي 

  . از ارسال گواهي ارايه مقاله در كنگره ها، بدون مقاله يا خالصه مقاله فاقد آرم كنگره خودداري گردد تذكر:
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  . تاليف يا ترجمه كتاب:٤

  ارايه تصوير صفحه شناسنامه (فيپا) كتاب مستندات الزم:

  (شماره بين المللي استاندارد كتاب) درج شده در كتاب  ISBNارايه كد

  از يك نويسنده سهم هر يك مشخص گردد (گواهي نامه معتبر با امضاي نويسندگان).در صورت داشتن بيش 

در صورتي كه كتاب منتشر شده دانشگاهي باشدگواهي نامه معاونت تحقيقات و فناوري و داوري هاي مربوطه ضميمه 
  شود.

  . پروژه هاي تحقيقاتي:٥

  مصوب با امضاي معاونت پژوهشي دانشگاه ارايه گواهي نامه معتبر پايان طرح تحقيقاتي مستندات الزم:

  ارايه تصوير صفحه اول طرح تحقيقاتي و در صورت همكار طرح بودن صفحه همكاران طرح با تاييد معاونت پژوهشي

  ارايه گواهي نامه معتبر در خصوص نقش فرد در طرح تحقيقاتي به صورت مجري يا همكار

  تيمشخص بودن تعداد همكاران در انجام طرح تحقيقا

  . داوري مقاالت يا هيأت تحريريه يا هيات علمي كنگره:٦

ارايه گواهي نامه معتبر از مسئول مجله با مهر و امضاء، در خصوص تعداد داوري مقاالت مجله مورد نظر  مستندات الزم:

  همراه با ذكر عنوان مقاله

  مبني بر مشاركت به عنوان هيات علمي كنگرهارايه گواهي نامه معتبر از مسئول برگزاري كنگره هاي بين المللي و ملي 

  . عضويت در بنياد ملي نخبگان و دفاتر استعداد درخشان:٧

  ارايه گواهي نامه معتبر از بنياد ملي نخبگان و دفاتر استعداد درخشان همراه با مستندات مربوطه

  تبر:. اخذ جوايز علمي از جشنواره و المپيادهاي مفيد و امتيازات علمي با مدرك مع٨

  اخذ جايزه از جشنواره يا المپياد معتبر علمي

  افتخارات علمي مانند دانشجوي نمونه كشوري، جشنواره هاي ملي با مدرك معتبر

  رتبه هاي اول تا سوم آزمون ورودي تحصيلي(كارشناسي ارشد و دكتري)

  رتبه هاي اول تا سوم آزمون هاي تخصصي و فوق تخصصي

  نامه معتبر:انگليسي و يا ساير زبانهاي بين المللي با ارائه گواهي . گواهي معتبر تسلط به زبان٩
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  :. فعاليتهاي فناوري١٠

  ثبت اختراع با تائيديه علمي از جانب ورازت متبوع -

  در صورت دست يابي و فروش دانش فني با تائيد معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري -

  :اليت هاي آموزشي. راه اندازي فع١١

در صورت هرگونه راه اندازي (بخش، آزمايشگاه، دانشكده، گروه و ....) با تائيد مستند توسط معاونت محترم آموزشي 
  دانشگاه

  :. سابقه هيأت علمي١٢

تاريخ ابتدا و انتهاي خدمت نوع استخدام شغل مورد تصدي نوع بيمه پردازي فاصله  :با قيد) كارگزيني(با گواهي معتبر 
 خدمتي

 :شركت در كارگاه ها و دوره هاي تخصصي .١٣ 

 با مستندات مورد تاييدو ...    MPH,MS,MDهر گونه گواهي دال بر شركت در دوره هاي  

 با تحقيقات مركز EDC,EDOقيقاتي نظيرهمكاري با مراكز توسعه آموزش و يا مراكز پژوهشي و تح . ١٤

 :معتبر گواهي

با ارائه نمونه بسته و مواد  )پوستر راهنمايي يادگيري نرم افزار آموزشي(آموزشي  هايبستهطراحي   .١٥

 :آموزشي تهيه شده مورد تاييد دانشگاه

 :توجه 

  هر كدام از موارد باال در يك پوشه جداگانه قرار گيرند 

  آن تكميل و   ORCIDارائه كد 

 SCOPUSبراي مقاالت منتشر شده در پايگاه استنادي  AUTHOR ID ارائه كد  

 ISI Wos براي مقاالت منتشر شده در پايگاه استنادي  Researcher IDكد ارائه   


