
با انتشار فراخوانی توسط سامانه جذب هیات علمی فرهنگیان، هر ساله برگزار می  جذب هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

شود. این فراخوان شامل شرایط عمومی، اختصاصی مانند شرایط سنی در نظر گرفته شده برای جذب هیات علمی می باشد. 

 .فرهنگیان اشاره کرداز مهم ترین این شرایط می توان به داشتن سطحی متناسب از آگاهی رشته های هیات علمی 

و ضوابط  شرایط می بایست هنگام فراخوان این امر اقدام به مطالعه هیات علمی دانشگاه فرهنگیان عالقمندان عضویت در

 .اقدام به تکمیل مراحل ثبت نام نمایند هیات علمی فرهنگیان عضویت در شرط پذیرش کرده و در صورت داشتن

  

 رشته های هیات علمی فرهنگیان

شگاه فرهنگیان همزمان با انتشار فراخوان جذب هیات علمی خود درسال گذشته، اقدام به انتشار جدولی نمود که در آن دان

  .رشته های مورد پذیرش، گرایش و استان مورد نیاز اعالم شده است

  

 1041رشته های هیات علمی فرهنگیان در فراخوان آبان 

نوع  مقطع گرایش رشته ردیف

 تقاضا

 جنسیت

دکتری  همه گرایش های مدیریت ورزشی (مدیریت ورزشی )علوم اجتماعی 1

 تخصصی

 هر دو پیمانی

دکتری  همه گرایش های برنامه ریزی درسی (برنامه ریزی درسی )علوم انسانی 2

 تخصصی

 هر دو پیمانی

دکتری  همه گرایش های معارف اسالمی (معارف اسالمی )علوم انسانی 3

 تخصصی

 هر دو پیمانی

دکتری  همه گرایش های آموزش ریاضی (آموزش ریاضی )علوم پایه 4

 تخصصی

 هر دو پیمانی

دکتری  همه گرایش های تکنولوزی آموزشی (تکنولوزی آموزشی )علوم انسانی 5

 تخصصی

 هر دو پیمانی

دکتری  همه گرایش های الهیات و معارف اسالمی (الهیات و معارف اسالمی )علوم انسانی 6

 تخصصی

 هر دو پیمانی

دکتری  همه گرایش های تاریخ (تاریخ )علوم انسانی 7

 تخصصی

 هر دو پیمانی

دکتری  همه گرایش های آموزش زبان عربی (آموزش زبان عربی )علوم انسانی 8

 تخصصی

 هر دو پیمانی

دکتری  همه گرایش های ژئومورفولوژی (ژئومورفولوژی )علوم اجتماعی 9

 تخصصی

 هر دو پیمانی

دکتری  همه گرایش های آموزش زبان انگلیسی (آموزش زبان انگلیسی )علوم انسانی 10

 تخصصی

 هر دو پیمانی

دکتری  همه گرایش های فیزیولوژی ورزشی (فیزیولوژی ورزشی )علوم اجتماعی 11

 تخصصی

 هر دو پیمانی

دکتری  همه گرایش های فلسفه و تعلیم و تربیت (فلسفه و تعلیم و تربیت )علوم انسانی 12

 تخصصی

 هر دو پیمانی

دکتری  همه گرایش های زبان شناسی همگانی (زبان شناسی همگانی )علوم انسانی 13

 تخصصی

 زن پیمانی

دکتری  همه گرایش های آموزش هنر (آموزش هنر )هنر و معماری 14  هر دو پیمانی



 تخصصی

دکتری  همه گرایش های آموزش زبان و ادبیات فارسی (آموزش زبان و ادبیات فارسی )علوم انسانی 15

 تخصصی

 هر دو پیمانی

زیست شناسی جانوری بیوسیستماتیک )علوم  16

 (پایه

همه گرایش های زیست شناسی جانوری 

 بیوسیستماتیک

دکتری 

 تخصصی

 هر دو پیمانی

دکتری  همه گرایش های مدیریت آموزشی (مدیریت آموزشی )علوم انسانی 17

 تخصصی

 هر دو پیمانی

دکتری  همه گرایش های علوم اجتماعی (علوم اجتماعی )علوم اجتماعی 18

 تخصصی

 هر دو پیمانی

 اطالعیه

 .مرداد ماه ادامه می یابد 0تیر ماه آغاز و تا  04نام نویسی در فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه فرهنگیان سال از تاریخ 

]  

 [caption/]های هیات علمی فرهنگیان رشته

 شرایط عمومی فراخوان هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

باید زمان ثبت نام این فراخوان به سایت جذب دانشگاه  1041متقاضیان ثبت نام جذب هیات علمی دانشگاه فرهنگیان 

فرهنگیان مراجعه نموده و پس از بررسی شرایط الزم برای هیات علمی شدن و آماده سازی مدارک الزم برای ثبت نام این 

 .فراخوان اقدام به تکمیل فرم های مربوطه نمایند

در نظر گرفته  اختصاصی عمومی، شرایط داوطلبان باید دارای دانشگاه فرهنگیان، هیات علمی شرکت در فراخوان برای

 .با جزئیات اعالم می شود علمی دانشگاه فرهنگیان هیات ثبت نام مذکور زمان شرایط برای این سمت باشند. تمامی



 1041شرایط عمومی جذب هیات علمی دانشگاه فرهنگیان 

 داشتن تابعیت ایرانی

 وفاداری به نظام جمهوری اسالمی ایران

 نداشتن سو پیشینه

 منع قانونی برای استخدام در موسسات دولتی نداشتن

 تدین به یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی

 عدم سابقه فعالیت موثر علیه نظام جمهوری اسالمی

 نداشتن سابقه وابستگی یا گرایش به سازمان ها و تشکل های محارب و معاند با نظام جمهوری اسالمی

 تعهد و اعتقاد به انقالب اسالمی، والیت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

 وفاداری به اخالق علمی و رفتار مناسب با شئونات اسالمی و دانشگاهی

 التزام به قوانین و مقررات صنفی، اخالق حرفه ای

 برخورداری از سالمت جسمی و روحی الزم و نداشتن نقص عضو

 برخورداری از حسن شهرت اخالقی، عقیدتی و سیاسی

 عدم اعتیاد به مواد مخدر

 نداشتن سوابق محکومیت کیفری و انتظامی

 فی عفت عمومی و رفتار خالف حیثیت شغلیعدم اشتهار به فسق و فجور و اعمال منا

 یا معافیت دائم برای داوطلبان مرد کارت پایان خدمت داشتن

 اطالعیه

محل خدمت متقاضیان بر حسب نیاز دانشگاه تعیین شده است، در عین حال از آنجا که دانشگاه یک سازمان یکپارچه )پیکره 

 .واحد( می باشد اختیار دارد که محل خدمت متقاضیان را در هر استان دیگر تعیین کند

  

 شرایط سنی هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

ختصاصی برای جذب اعضای هیات علمی پیمانی این دانشگاه را اعالم کرد.یکی از دانشگاه فرهنگیان شرایط ویژه و ا

 .سال سن می باشد 04داشتن حداکثر  مهمترین آن ها، شرایط سنی هیات علمی دانشگاه فرهنگیان می باشد. در این شرط

تعدادی شرط دیگر نیز وجود دارد که داشتن آن ها برای متقاضیان هیات علمی دانشگاه فرهنگیان بسیار مهم تلقی شده و در 

را نخواهند داشت.  1401 جذب هیات علمی دانشگاه فرهنگیان صورت نداشتن این شرایط، افراد امکان ثبت نام در فراخوان

 :نگیان به شرح زیر می باشدشرایط اختصاصی جذب هیات علمی دانشگاه فره

 و گرایش های در نظر گرفته شده(  رشته های مورد نیاز جذب هیات علمی داشتن مدرک دکتری تخصصی )با

 مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  عدم استخدام، تعهد خدمت یا بورس در هر یک از سازمان های دولتی و غیردولتی به استثنای همکاران شاغل در

 وزش و پرورشآم

 داشتن سطحی متناسب و قابل قبول از آگاهی و معارف دینی 

 داشتن سوابق دفاع از آرمان های اصیل انقالب اسالمی 

 جمهوری اسالمی ایران داشتن سوابق ارزشمند عملی در خدمت به نظام 

 میتوانایی ارتقای دینی و پرورش نسل دانشجو، مومن، انقالبی، متعهد، امیدوار با هویت اسال 

 نسبت به عقاید  عمومی التزام عملی به گسترش و تقویت ایمان، اعتقاد اسالمی، تهذیب و تزکیه نفس و افزایش باور

 اسالمی و اعتالی روح معنویت و مکارم و فضایل اخالقی



  التزام به گسترش و تقویت برنامه های اسالمی شدن مراکز آموزش عالی و اعتقاد به بومی سازی علم در ساحت

 متنوع آن های

  اطالعیه

 .الزامی است(۱۶۳۱/۸۰/۸۱شرایط سنی هیات علمی دانشگاه فرهنگیان در زمان فراخوان )حداکثر متولدین 

  

  سامانه جذب هیات علمی فرهنگیان

متقاضیان عالقه مند به ثبت نام در فراخوان استخدامی جذب هیات علمی این دانشگاه می بایست ابتدا از طریق سامانه جذب 

قدام کنند و بعد از ثبت نام در سایت جهت نام نویسی خود ا www.cfu.ac.ir هیات علمی وزارت علوم به نشانه اینترنتی

مذکور، به تکمیل اطالعات خود در پایگاه اینترنتی دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان 

 .بپردازند که مراحل هر کدام در ادامه برای شما ذکر شده است

 .کلیک کنید فراخوان جذب هیات علمی وزارت بهداشت برای اطالع از

  

  به صورت زیر می باشد  سامانه جذب هیات علمی فرهنگیان م درمراحل ثبت نا

 ابتدا وارد سایت مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به نشانی-1

applicant.markazjazb.ir  کلیک کنید” ثبت نام“شده و بر روی گزینه. 

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8/


 

 .را بفشارید” ارسال کد“سپس شماره تلفن خود را در کادر مربوطه ثبت نموده و کلید -2

 



 .را انتخاب نمایید ”ثبت نام“ کد فعال سازی ارسال شده به همراه اطالعات الزم را در این صفحه درج کرده و گزینه-3

 

رزومه “ کاربری می بایست جهت تکمیل اطالعات شخصی و تحصیلی بر روی عبارت بعد از وارد شدن به پنل-4

 .کلیک کنید ”من



 

با بررسی قوانین،  را فشرده و ”ثبت نام“ ایست گزینهحال نوبت نام نویسی در این فراخوان است که بدین منظور می ب-5

 .اقدام نمایید ”ثبت و تایید“نسبت به تعیین اولویت بندی خود و سپس فشردن کلید تایید رزومه و پرداخت وجه



 

  

 اطالعیه

  .شرکت کنندگان تا پایان مهلت فراخوان، همچنان امکان ویرایش اولویت های خود را دارند 

  

پس از ثبت اطالعات نیز افراد می بایست با مراجعه به سامانه ای که در ادامه خواهیم گفت، نسبت به درج اطالعات خود 

 .اقدام کنند تکمیل فرآیند نام نویسی و

مراجعه کرده و  jazb.cfu.ac.ir به سامانه دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان به آدرس-1

تعیین اولویت استان محل خدمت متقاضیان جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان  وی اطالعیه مربوط بهبر ر

 .کلیک نمایید 1041فراخوان آبان ماه 



 

 .در آن قرار دارد حال با کلیک بر روی لینک نمایش داده شده، وارد صفحه ای می شوید که فرم ثبت نام-2



 
 [تعیین اولویت استان محل خدمت متقاضیان جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان با فرم ثبت نام

 .را بفشارید” ارسال“فرم موجود را با استفاده از اطالعات الزم تکمیل نموده و در نهایت کلید  در نهایت  -3



"]  

 [caption/]پر کردن فرم موجود را با استفاده از اطالعات الزم هایت علمی فرهنگیان

 .یک کنیدکل سامانه نقل و انتقاالت دانشگاه فرهنگیان برای مطالعه

  

  اخبار جذب هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

دانشگاه در قبول یا رد درخواست ها مختار بوده و  بر اساس شرایط ویژه جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان،

 .متقاضی ایجاد نمی کند  ارسال مدارک هیچ حقی را برای

أهل در شرایط برابر علمی و عمومی از اولویت جذب قرار بنابر اعالم روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان، متقاضیان مت

 .دارند

  

 خالصه مطلب

اقدام به ثبت نام افراد واجد  جذب هیات علمی دانشگاه فرهنگیان دانشگاه فرهنگیان با توجه به نیاز خود از طریق فراخوان

بایست هنگام فراخوان این امر اقدام  شرایط این سمت می نمایند. عالقمندان عضویت در هیات علمی دانشگاه فرهنگیان می

به مطالعه شرایط و ضوابط پذیرش کرده و در صورت داشتن شرط عضویت در هیات علمی فرهنگیان اقدام به تکمیل 

 .مراحل ثبت نام نمایند

 

https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%86%d9%82%d9%84-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c%d8%a7/

