باسمه تعالی
فراخوان دعوت به همکاری مدرس حق التدریس دروس معارف اسالمی در دانشگاه جامع علمی-کاربردی
اردیبهشت ماه 1398
دانشگاه جامع علمی کاربردی به منظور شناسائی و تأمین مدرسان دروس معارف اسالمی از بین متقاضیان واجد شرایط به شرح زیر بررای تردری
در این دانشگاه دعوت به همکاری می نماید .از متقاضیان تدری  ،در دو گروه ،به ترتیب اولویت زیر ثبت نام به عمل می آید:
الف .دارای مجوز تدریس دروس معارف اسالمی صادره از کمیته های معارف استانی یا معاونت آموزشی و پژوهشی دفتر نهاد
ب .فاقد مجوز تدریس دروس معارف اسالمی و متقاضی اخذ مجوز تدریس دروس معارف اسالمی
تذکر  :1متقاضیان هر دو گروه الف و ب برای تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی ،نیازمند اخذ کد مدرسی دانشگاه از
طریق فرایند مربوط می باشند.
عالقهمندان برای اطالع از عناوین دروس و سایر شرایط شرکت در فراخوان ضمن رعایت اولویت های پذیرش ،میتوانند از  20الی  31اردیبهشت

 1398به پرتال دانشگاه جام ع علمی کاربردی به نشانی  www.uast.ac.irمراجعه نمایند .بدیهی است شرکت در این فراخوان هیچگونهه
تعهد استخدامی و یا جذب برای این دانشگاه در پی نخواهد داشت و متقاضیانی که صالحیت تدریس ایشان به تایید کمیته معهارف
اسالمی دانشگاه برسد؛ پس از صدور رأی هیأت اجرایی جذب دانشگاه و کد مدرسی ،مجاز به همکهاری بها مراکهم آمهوزم علمهی
کاربردی استان انتخابی در فراخوان در قالب قرارداد حق التدریس خواهند بود.

اولویتهای پذیرش :

پذیرش متقاضیان به ترتیب اولویتهای زیر صورت می گیرد:

اولویت اول :متقاضیان گروه "الف " :دارای شماره پرونده و مجوز تدریس قطعی ( 3یا  5ساله) تدریس با تاریخ معتبر (مطفاق

دفلو

شماره )1
اولویت دوم :متقاضیان گروه "ال "  :دارای شماره پرونده و مجوز تدریس موقت (1ساله)تدریس با تاریخ معتبر (مطاق

دلو شماره )1

اولویت سوم :متقاضیان گروه "ب" فاقد مجوز تدریس دروس معارف اسالمی (متقاضی اخذ مجوز تدریس دروس معارف اسهالمی بهه
شرط داشتن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در این فراخوان)
تذکر مهم :در صورت عدم تامین مدرسان مورد نیاز از اولویتهای  1و ( 2متقاضیان گروه "الف") ،متقاضیان اولویت ( 3متقاضییان گیروه
"ب") برای طی مراحل تعیین صالحیت علمی (در قالب مصاحبه) و صالحیت عمومی مطابق مفاد این فراخوان دعوت خواهند شد.

تذکر :1بدیهی است متقاضیان گروه الف ،نیز باید اطالعات و مدارک الزم را مطابق زمانبندی اعالم شده (در فرایند) ،در سامانه آموزشری دانشرگاه
(سجاد) به نشانی  www.eduold.uast.ac.irبارگذاری نمایند.
تذکر  :2ثبت نام در فراخوان ،هیچگونه تعهدی برای دانشگاه در دعوت از متقاضیان به مصاحبه یا همکاری در بر نخواهد داشت.
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شرایط اخذ مجوز تدریس( :ویژة متقاضیان گروه "ب")

 -1شرایط عمومی:
الف) تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران.
ب) اعتقاد و التزام عملی به اسالم و مذهب رسمی کشور.
ج) اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران.
د) رعایت شئون مدرسی معارف اسالمی و اشتهار به رعایت اخالق اسالمی در شئون شغلی و تحصیلی.
ه) برخورداری از حسن ظاهر ،سالمت و توانایی جسمی و روحی.
و) دارا بودن حداقل  28و حداکثر  40سال سن؛ تا تاریخ
تبصره  :1متولدین قبل از تاریخ  1370/02/20و بعد از تاریخ
تبصره  :2تدری

(1398/02/20ویژة متقاضیان گروه "ب")
1358/02/20مجاز به شرکت در این فراخوان نمی باشند.

دروس تخصصی همخوان در حوزه و مراکز آموزش عالی (رشته های تحصیلی جدول شماره  ) 1و سوابق ایثارگری و دارا برودن مردرک حفرظ کرل قررآن

کریم به حداکثر سن افزوده می شود (تا سقف حداکثر  5سال)

ز) تسلّط کامل بر روخوانی و روانخوانی قرآن کریم و احکام مبتالبه.
ح) رعایت شرط تأهل برای آقایان.
ط) رعایت شئونات مدرسی معارف اسالمی به تشخیص نهاد.
تذکر  :1شرایط مذکور در این دفترچه صرفاً جهت دریافت مجوز حق التدری

می باشد.

تذکر  :2در صورت عدم کسب امتیاز الزم (عدم اولویت پذیرش) مراتب از طریق مقتضی به داوطلب اعالم می گردد.
 -2شرایط علمی:
الف) دانش آموختگان حوزوی با دارا بودن یکی از شرایط ذیل:
 1ر ارائه مدرک علمی حداقل سطح سه از حوزه علمیه
2ر ارائه مدرک اتمام امتحانات کتبی پایه دهم از مرکز مدیریت حوزه علمیه قم یا مراکز حوزوی استانهای مورد تأیید شواری مدیریت
حوزه علمیه قم و ارائه تأییدیه شرکت حداقل سه سال تحصیلی متوالی یا متناوب در دروس خارج فقه و اصول

تذکرات:
 .1ذکر دقیق سنوات شرکت در درس خارج در گواهی صادره الزامی است.
.2گواهی درس خارج باید از اساتید مشهور حوزه و مورد تأیید مرکز مدیریت حوزه علمیه قرار گرفته باشد.
.3در موارد ذیل نیاز به ارائه گواهی شرکت در درس خارج نمی باشد:
 3ر  ) 1ارائه مدرک کارشناسی دانشگاهی در یکی از رشته های مجاز به شرکت در مصاحبه علمی دروس معارف اسالمی (جدول
شماره  )1به ضمیمه مدرک پایه 10حوزه علمیه.
 3ر  ) 2اشتغال به تدوین پایان نامه سطح  3در یکی از رشته های تخصصی حوزه علمیه.

ب) دانش آموختگان دانشگاهی( :مطابق جدول شماره )1
 -1فارغ التحصیالن دکتری یا دانشجوی دکتری (بعد از قبولی در آزمون جامع) مطابق جدول شماره 1
تبصره:دانشجویان دکتری دانشگاههای امام صادق(ع)  ،علوم اسالمی رضوی و شهید مطهری(ره) طبق جدول شماره یك قبل از آزمون
جامع می توانند در مصاحبه علمی شرکت نمایند.
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 -2فارغ التحصیالن ارشد رشته مدرسی معارف اسالمی
 -3فارغ التحصیالن دکتری یا دانشجویان دکتری رشته مدرسی معارف اسالمی
تبصره  : 3همخوانی دو مقطع تحصیلی (مطابق جدول شماره )1برای مدارک دانشگاهی الزامری بروده و تشرخیص آن بره عهرده کمیتره
معارف استانی می باشد.
تبصره  :4میانگین معدل دو مقطع تحصیلی نباید کمتر از  16باشد.
تبصره  :5رونوشت کلیه مدارک ارائه شده می بایست توسط مراجع ذیصالح برابر با اصل شده باشد.
تبصره : 6مدارک تحصیلی داخلی مراکز آموزشی نظامی و غیرنظامی قابل پذیرش نمی باشد.
تبصره :7داشتن حداقل 2سال سابقه تدریس (ویژة متقاضیان گروه "ب")
 -3قبولی در مصاحبه علمی
متقاضیان گروه "ب" باید بتوانند در مصاحبه علمی نمره قبولی دریافت نمایند.
 زمان ثبت نام 20( :الی  31اردیبهشت )98
در مراکز آموزش علمی کاربردی در صورت دارا بودن شرایط اولیه و با اطالع از عناوین درسهای مورد نیاز اسرتان  /شرهر ذیرربط

متقاضیان تدری

میتوانند از تاریخ 1398/02 /20لغایت  1398/02/31با مراجعه به سامانه آموزشری دانشرگاه (سرجاد) بره نشرانی ، www.eduold.uast.ac.ir
نسبت به ثبت تقاضای تدری

خود اقدام نمایند.

 مراحل پذیرم
 -1مراجعه به پرتال دانشگاه جامع علمی کاربردی به نشانی  www.uast.ac.irاز تاریخ  1398/02/20جهت اطرالع از شررایط ،ضروابط و دروس
مورد نیاز
 -2اسکن مدارک مورد نیاز اعالم شده در سامانه برای ثبت درخواست الکترونیکی
مدارک الزم برای بارگذاری در سامانه:

به اطالعات و مدارک ذیل نیاز خواهید داشت)

(جهت تکمیل تقاضای تدری



کد ملی معتبر



آدرس پست الکترونیك و شماره تلفن همراه معتبر (در سیستم اعتبار سنجی می گردد)



تصویر مدارک تحصیلی اخذ شده (حداقل طول یا عرض 800و حداکثر  1024پیکسل و حجم حداکثر یك مگا بایت)



اسکن عک



تصویر آخرین حکم کارگزینی برای متقاضیانی که عضو هیات علمی سایر دانشرگاه و موسسرات آمروزش عرالی کشرور هسرتند

پرسنلی یا عک

پرسنلی دیجیتال (حداقل طول یا عرض  180و حداکثر  600پیکسل)

(حداقل طول یا عرض 800و حداکثر  1024پیکسل )


تصویر آخرین مجوز اخذ شده از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها (جهت دروس گروه معارف اسالمی) (حرداقل
طول یا عرض 800و حداکثر  1024پیکسل)



انتخاب یك مرکز آمورش عالی علمی کاربردی و استعالم جهت نیاز به مدرس (اطالعات تماس مراکز آموزشی از طریق سرایت
دانشگاه قابل دسترسی می باشد)

 -3ثبت درخواست در سامانه سجاد به آدرس  www.eduold.uast.ac.irدر درس (های) اعالم شده و دریافت کد رهگیری
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تبصره : 2در صورت انتخاب دروس غیر مرتبط با فراخوان ،تقاضا در مرحله بررسی اولیه حذف می گردد .فهرست دروس فراخوان شرده در جهدول
پیوست شماره  2با عنوان " :گرایش ها و عناوین دروس معارف اسالمی" درج شده است.
تبصره :3متقاضیان گروه "الف" منحصرا دروسی را که در مجوز ایشان درج شده است ،در سامانه انتخراب نماینرد( .در غیرر ایرنصرورت تقاضرا در
مرحله بررسی اولیه حذف می گردد).
تبصره :4متقاضیان گروه "ب" باید منحصرا دروسی را انتخاب نمایند که براساس جدول پیوست شماره  1با عنهوان "رشهته ههای مجهاز"،
متناسب با رشته تحصیلی آنان می باشد( .در غیر اینصورت تقاضا در مرحله بررسی اولیه حذف می گردد).
 -4دریافت فرم تقاضای ثبت نام از پرتال واحد استانی ،تکمیل و ارسال آن به همرراه کلیره مسرتندات الزم بره واحرد اسرتانی پر
درخواست متقاضی تدری

از تأییرد اولیره

توسط واحد استانی در سامانه سجاد

 -5میزان هزینه ثبت نام جهت بررسی در کمیته های علمی و عمومی متعاقبا در سامانه های مرتبط اعالم خواهد شد(.ویژة متقاضیان گروه "ب")
 -6شرکت در مصاحبه علمی و عمومی در زمان اعالم شده از سوی واحد استانی یا کمیته معارف اسالمی استان( .ویژة متقاضیان گروه "ب")

تذکر  :1بارگذاری تصاویر اسکن شده مدارک مورد نیاز اعالم شده در سامانه برای ثبت درخواست الکترونیکی ضروری است.
تذکر  :2هرگونه مغایرت اطالعات وارد شده با مستندات ارسالی منجر به لغو درخواست متقاضی در هر مرحله از بررسی خواهد شد.
تذکر  :3برای پذیرفته شدگان ،به منظور تدری

در استان /شهر اعالم شده در فراخوان ،مجوز صادر خواهد شد.

تذکر  :4کلیه متقاضیان میتوانند مراحل بررسی پرونده خود را از طریق کد رهگیری پیگیری نمایند.

کمیته معارف اسالمی دانشگاه دامع علمی کارقردی
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