
 

 
 

طی اطالعیه ای مشخص می شود. پس از انجام  ربردیشرایط تدریس در دانشگاه علمی کاهمزمان با فراخوان جذب مدرس 

ثبت نام ، در صورتی که مدارک شما مورد تائید قرار گیرد، الزم است در مصاحبه دانشگاه علمی کاربردی شرکت نمایید. 

 .با شرایط تدریس در دانشگاه علمی کاربردی متفاوت است  شرایط استخدام مدرس علمی کاربردی

  

دانشگاه علمی کاربردی ، جزئیات مصاحبه دانشگاه علمی کاربردی برای جذب حق التدریس و شرایط شرایط تدریس در 

را هم اکنون می توانید از طریق شماره های مرکز  دریافت کد مدرسی علمی کاربردیو   استخدام مدرس علمی کاربردی

 .مشاوره علمی کاربردی ایران تحصیل به شماره زیر جویا شوید

  

  

 .وارد شوید لمی کاربردیجذب مدرس دانشگاه عب اطالعات بیشتر در مورد برای کس

  

 چیست؟ 1401شرایط تدریس در دانشگاه علمی کاربردی 

یکی از نگرانی هایی که فارغ التحصیالن در رشته های مختلف دارند، این است که آیا می توانند پس از فارغ التحصیلی 

جهت تدریس در دانشگاه علمی کاربردی جذب شوند یا خیر؟ در این زمینه باید بگوییم که شرایط تدریس در دانشگاه علمی 

قصد  ایران تحصیلنید به استخدام در این دانشگاه درآیید. در این مقاله از سایت کاربردی این اجازه را به شما می دهد تا بتوا

 .داریم تا در رابطه با نحوه دریافت کد مدرسی در دانشگاه علمی کاربرد را به شما آموزش بدهیم

گاه ها متفاوت از یکدیگر می باشد و به همین دلیل برای در هر یک دانش 1401شرایط تدریس در دانشگاه علمی کاربردی 

ثبت نام الزم است به شرایط مندرج در وب سایت های مربوطه توجه نمایید. در رابطه با اینکه شرایط استاد شدن در 

ی را به دانشگاه علمی کاربردی چیست و چگونه می توان واجد شرایط استاد شدن در دانشگاه علمی کاربردی شوید، اطالعات

 .شما عزیزان ارائه نماییم تا بتوانید اطالعات مفید تری را به دست آورید

  

  

 شرایط تدریس در دانشگاه علمی کاربردی استان کرمانشاه

امکان ثبت نام را فراهم می نماید تا کلیه  می کاربردیسامانه جذب مدرس دانشگاه عل دانشگاه علمی کاربردی با استفاده از

فارغ التحصیالن در رشته های مختلف را پذیرش نمایند و این دانشگاه در زمان مقرر و با استفاده از شرایط تعیین شده اقدام 
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ماه آغاز گردید.  به جذب فارغ التحصیالن می نماید. در سال گذشته فرایند جذب مدرس دانشگاه های کرمانشاه از شهریور

 .در این دانشگاه به شرح زیر تعیین شد  شرایط استخدام مدرس علمی کاربردی

قبل از اینکه به شرح شرایط استاد شدن در دانشگاه علمی کاربردی بپردازیم، بهتر است بدانید که ثبت نام در این سامانه به 

هد بود. بلکه این ثبت نام برای تمامی متقاضیان به صورت هیچ عنوان به منزله ثبت نام قطعی و یا اینکه جذب مدرس نخوا

الکترونیک می باشد تا با استفاده از آن بتوانند جذب این دانشگاه شوند و پس از مصاحبه دانشگاه علمی کاربردی الزم می 

 .توانند از وضعیت پذیرش آگاه شوند

ط سنی اشاره نمود. همچنین از دیگر شرایط می توان به از جمله شرایط تدریس در دانشگاه علمی کاربردی می توان به شرای

شرایط معدلی در مقاطع مختلف تحصیلی اشاره نمود. الزم به ذکر است که هر یک از از دانشگاه ها برای جذب مدرس 

می شرایط خاصی را در نظر می گیرند. اما ما برای آشنایی متقاضیان عزیز در ادامه به شرایط جذب مدرس در دانشگاه عل

 .اشاره خواهیم نمود تا بتوانید تا حدودی با شرایط برخی از این دانشگاه ها آشنا شوید  کاربردی

در دانشگاه مورد نظر خود می  شرایط تدریس در دانشگاه علمی کاربردیمتقاضیان عزیزی که به دنبال کسب اطالع از 

باشند و یا مایل به کسب اطالع از نحوه دریافت کد مدرسی در دانشگاه علمی کاربردی می باشند، می توانند با مشاوران ما 

)تماس از استان تهران( پاسخگویی از  9099075307تماس از سراسر کشور و  9099075307همه روزه به شماره های 

 .ی ایام تعطیل تماس حاصل نماییدشب حت 12صبح الی  8

  

  

 .کلیک کنید سامانه هم آوا دانشگاه علمی کاربردیبرای متصل شدن به 

  

 شرایط عمومی استاد شدن در دانشگاه علمی کاربردی

  

سخن می گوییم در واقع می توانیم به دو شرایط اشاره نماییم. یکی از   هنگامی که از شرایط استخدام مدرس علمی کاربردی

عمومی خواهد بود که در این زمینه تفاوتی ندارد درخواست شما برای کدام یک از شرایط تعیین شده مربوط به شرایط 

دانشگاه ها باشد. نوع دوم مربوط به شرایط اختصاصی می باشد که در این شرایط با توجه به رشته و همچنین دانشگاه مورد 

 .نظر شما می تواند متغییر باشد

بردی که به صورت عمومی می باشد، داشتن تابعیت ایرانی است . از جمله شرایط استاد شدن در دانشگاه علمی کار

متقاضیان آقایی که برای ثبت نام اقدام می نمایند، حتما باید دارای کارت معافیت خدمت و یا دارای کارت پایان خدمت 

https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d9%85-%d8%a2%d9%88%d8%a7-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d9%85-%d8%a2%d9%88%d8%a7-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c/


 

 
 

شته باشند . زیرا در سربازی باشند. همچنین به لحاظ سابقه کیفری و همچنین جرم ، متقاضیان نباید هیچ گونه سابقه ای دا

 .صورت دارا بودن سابقه در گزینش رد خواهند شد

آن دسته از متقاضیانی که دین آنها اسالم نمی باشد باید به دین رسمی خود پایند باشند و همچنین هر یک از آنان نباید هیچ 

ه سابقه کیفری و همچنین عضویت در گونه وابستگی به رژیم قبلی نداشته باشند و همچنین اعضای محترم آنان نباید هیچ گون

سازمان های مختلف داشته باشند. داشتن هر گونه فسق و فجور برای هر یک از متقاضیان شامل موارد مورد تائید نمی باشد 

 .مورد تائید نخواهد بود  و هر یک از متقاضیان با این شرایط استخدام مدرس علمی کاربردی

 :راخوان جذب مدرس دانشگاه علمی کاربردی به صورت زیر می باشدبه طور کلی شرایط عمومی ثبت نام ف

 اعتقاد و التزام عملی به مبانی نظام جمهوری اسالمی ایران و قانون اساسی کشور 

 اعتقاد به دین اسالم و یا یکی از ادیان رسمی قانون اساسی کشور 

 تعهد و اعتقاد به انقالب اسالمی و والیت فقیه 

 وری اسالمی ایرانتابعیت جمه دارا بودن 

 نداشتن سو سابقه کیفری و عدم اعتیاد به مواد مخدر 

 دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت قانونی سربازی 

 گروه های غیر قانونی عدم وابستگی به احزاب و 



 

 
 

 

  

  

 رشته های مورد نیاز جذب مدرس دانشگاه علمی کاربردی

در ادامه به برخی از رشته های مورد نیاز برای جذب مدرسی دانشگاه علمی کابردی اشاره خواهیم نمود . متقاضیان عزیز 

توجه داشته باشد که مدارک مورد نیاز برای هر یک از این رشته ها متفاوت می باشد. همچنین رشته های های مذکور برای 

متفاوت تری را شامل شود ما این رشته ها را تنها برای آشنایی متقاضیان هر یک از دانشگاه های مختلف می تواند طیف 

 .ارائه نموده ایم بردیجامع علمی کاعزیز با رشته های مورد نیاز دانشگاه 

  

 ظرفیت نام مرکز استان نام رشته عنوان درس گروه درس ردیف

 1 کرمانشاه (اقتصاد))حسابداری اقتصاد کالن 1
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اقتصاد،برنامه 

ریزی مالی و 

 سرمایه گذاری

 کرمانشاه (اقتصاد))حسابداری اقتصاد خرد
مرکز امام 

 کرمانشاه حسابداری ارزیابی طرحهای اقتصادی رضا)ع(

 امداد و سوانح 2

 هالل احمر کرمانشاه کاردانی امداد سوانح پاسخگویی به سوانح

2 

 امداد و نجات
کاردانی امور دهیاری و 

 شوراها
 کرمانشاه

مرکز 

 شهرداریها

گونه شناسی و نقش فرم،الگو 

 و اندازه ابنیه در سوانح

کارشناسی امداد سوانح 

 طبیعی
 هالل احمر کرمانشاه

 هالل احمر کرمانشاه کاردانی امداد سوانح آمادگی در سوانح

 فرهنگ شهروندی امور فرهنگی 3
کارشناسی مدیریت 

 آموزشهای شهروندی
 کرمانشاه

مرکز 

 شهرداری ها
1 

4 
بازاریابی و 

 تبلیغات تجاری

 فرهنگ و هنر کرمانشاه تبلیغات مبانی بازاریابی

 فرهنگ و هنر کرمانشاه تبلیغات افزار در تبلیغاتکاربرد نرم 2

 فرهنگ و هنر کرمانشاه تبلیغات خوشنویسی و طراحی حروف

5 
بهداشت، ایمنی و 

 محیط زیست

 کرمانشاه کاردانی عمران ایمنی و بهداشت محیط کار
مرکز 

 شهرداری ها

 کرمانشاه HSE کارشناسی تهویه صنعتی 2

 کرمانشاه HSE کارشناسی آلودگی هوا هالل احمر

 کرمانشاه HSE کارشناسی بهداشت آب و فاضالب

6 
تربیت بدنی و 

 علوم ورزشی

مرکز بنیاد  کرمانشاه تربیت بدنی آموزش فنون کشتی

 شهید
2 

 کرمانشاه تربیت بدنی مربیگری کشتی

 کرمانشاه دروس عمومی تربیت بدنی
 مرکز روانسر

 کرمانشاه دروس عمومی تربیت بدنی

 جامعه شناسی 7

جامعه شناسی فرهنگی و 

 هنری
 فرهنگ و هنر کرمانشاه امور فرهنگی

1 

 فرهنگ و هنر کرمانشاه روابط عمومی پژوهیاقدام

8 
حسابداری و 

 حسابرسی

مرکز امام  کرمانشاه حسابداری 1حسابداری بهای تمام شده

 رضا)ع(
1 

 کرمانشاه حسابداری 2حسابداری بهای تمام شده

9 
حفاظت اطالعات 

 و مدیریت دفاعی

دروس تخصصی رشته پدافند 

 غیر عامل
 کرمانشاه پدافند غیر عامل

نیروی 

 انتظامی
4 



 

 
 

 حوزه سالمت 10

 حرکات اصالحی ورزشی
کارشناسی پزشک یار 

 ورزشی
 کرمانشاه

 3 هالل احمر

 کرمانشاه کاردانی تربیت بدنی پزشکی ورزشی

شناخت قوانین و مقررات 

 شرکت های دارویی
 کرمانشاه کاردانی دارویاری

 کرمانشاه کاردانی دارویاری خدمات داروخانه

 فارماکولوژی
کارشناسی پزشک یار 

 ورزشی
 کرمانشاه

 طب کار
کارشناسی پزشک یار 

 ورزشی
 کرمانشاه

احیاء قلبی ریوی و حمل 

 مصدوم

کارشناسی پزشک یار 

 ورزشی
 کرمانشاه

 کرمانشاه کاردانی دارویاری پرونده سالمت الکترونیک

 فوریت های پزشکی
کارشناسی پزشک یار 

 ورزشی
 کرمانشاه

11 
خدمات حقوقی و 

 قضائی

 مرکز روانسر کرمانشاه کاردانی حرفه ای حقوق 3حقوق مدنی 

5 

 کرمانشاه حقوق خصوصی و جزا دروس تخصصی
نیروی 

 انتظامی

 مرکز خضراء کرمانشاه مهارت مشترک قوانین کسب وکارمهارتها و 

 مرکز سنقر کرمانشاه مهارت مشترک مهارتها و قوانین کسب وکار

قوانین و مقررات دهیاری و 

 شوراها

کاردانی امور دهیاری و 

 شوراها
 کرمانشاه

مرکز 

 شهرداری ها

 روانشناسی 12

 روانشناسی کار
روانشناسی کار)برای 

 ها(همه رشته 
 کرمانشاه

مرکز امام 

 رضا)ع(

2 

 روانشناسی کار

-روانشناسی کار

کارشناسی حرفه ای 

 حسابداری مالی

 مرکز خضراء کرمانشاه

13 
زبان و ادبیات 

 انگلیسی
 کرمانشاه زبان انگلیسی زبان عمومی و پیش

نیروی 

 انتظامی
1 



 

 
 

14 
زبان و ادبیات 

 فارسی
 کرمانشاه ادبیات فارسی ادبیات فارسی

مرکز امام 

 رضا)ع(
1 

 فیزیولوژی و آناتومی زیست شناسی 15
زیست شناسی)مهندسی 

 پزشکی(
 کرمانشاه

مرکز امام 

 رضا)ع(
1 

16 
-صنایع دستی  

 فرش،گلیم و زیلو

دروس تخصصی فرش 

 دستباف
 1 مرکز سنقر کرمانشاه فرش دستباف 

17 
طراحی و دوخت 

 لباس و پارچه

 طراحی لباس روی اندام
حرفه ای دوخت کاردانی 

 وتکنولوژی لباس
 مرکز خضراء کرمانشاه

4 

 دروس تخصصی رشته
کاردانی حرفه ای دوخت 

 وتکنولوژی لباس
 فرهنگ و هنر کرمانشاه

 عمران 18

 کرمانشاه عمران سازه های فوالدی
مرکز امام 

 رضا)ع(
2 

نگهداری، برنامه ریزی و 

 کنترل پروژه
 کرمانشاه کاردانی عمران

مرکز 

 شهرداری ها

19 

فناوری 

برنامه -اطالعات

نویسی و توسعه 

 نرم افزاری

دروس تخصصی برنامه 

 سازی کامپیوتری
 4 مرکز سنقر کرمانشاه برنامه سازی کامپیوتری

20 

فناوری 

-اطالعات

پشتیبانی   خدمات

 اطالعات

خدمات ارزش افزوده در 

 فناوری اطالعات
 کرمانشاه مهندسی کامپیوتر

مرکز امام 

 رضا)ع(
3 

مدیریت خدمات فناوری 

 اطالعات
 کرمانشاه مهندسی کامپیوتر

 کرمانشاه مهندسی کامپیوتر سیستم های خبره

 کرمانشاه مهندسی کامپیوتر مدیریت ارتباط با مشتری

پیاده سازی مدل های تجارت 

 الکترونیکی
 کرمانشاه مهندسی کامپیوتر

 الکترونیکیفروش   خرید و
کاردانی حرفه ای 

 مدیریت کسب وکار
 مرکز روانسر کرمانشاه



 

 
 

21 

فناوری 

شبکه -اطالعات

 کامپیوتری

کلیه دروس تخصصی و 

کارگاهی شبکه های 

 کامپیوتری

کاردانی شبکه های 

 کامپیوتری
 4 مرکز پاوه کرمانشاه

 کارآفرینی کارآفرینی 22
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 شرایط اختصاصی استاد شدن در دانشگاه علمی کاربردی

اختصاصی در قبل از اینکه از نحوه دریافت کد مدرسی در دانشگاه علمی کاربردی اطالع یابید. بهتر است ابتدا از شرایط 

نظر گرفته شده برای ثبت نام و همچنین پذیرش در این دانشگاه برای تدریس آشنا شوید و پس از آن بتوانید در سامانه مورد 

 .نظر اقدام به ثبت نام نمایید. که در ادامه به این شرایط اشاره خواهیم نمود

  ند، حتما الزم است که دارای مدرک دکتری می باش شرایط تدریس در دانشگاه علمی کاربردیمتقاضیانی که واجد

مرتبط با رشته تحصیلی مورد ثبت نامی باشند. همچنین دارا بودن دو سال سابقه تحصیلی در زمینه رشته تحصیلی 



 

 
 

مورد نظر الزامی می باشد. این مورد می تواند به تجربه کافی در زمینه رشته تخصصی مورد نظر نیز تغییر 

 .شکل یابد

  لحاظ معدلی باید واجد معدل تعیین شده باشند. آن دسته از داوطلبانی که دارای مدرک کارشناسی ارشد داوطلبان به

می باشد ، در صورتی که سه سال سابقه تدریس در آموزش عالی  16می باشند، و حداقل معدل آنان  16باالی 

 .باشند، واجد شرایط تدریس در دانشگاه علمی کاربردی می باشند

  داوطلبانی که دارای مدرک معادل می باشند، نمی توانند در ثبت نام دانشگاه های مربوطه شرکت نمایند آن دسته از

 .و برای این فراخوان ثبت نام آنان معتبر نخواهد بود

  آن دسته از متقاضیانی که از شرایط سنی موجود در وب سایت و یا سامانه مورد نظر برخوردار نباشند، نمی

می باشند، و یا  1327ت نام اقدام نمایند. آن دسته از داوطلبانی که متولد سال های قبل از سال توانند نسبت به ثب

 .می باشند، امکان ثبت نام در سامانه مذکور را نخواهند داشت 1396اینکه تولد سال های بعد از 

  دریافت نمایند . زیرا هر یک از متقاضیان الزم است در سامانه سجاد مراجعه نموده و کد رهگیری مورد نظر را

همانطور که در نحوه دریافت کد مدرسی در دانشگاه علمی کاربردی ذکر شده است، به هنگام ثبت نام این 

 .اطالعات را وارد نمایید تا بتوانید ثبت نام خود را با موفقیت پشت سر بگذاریند

 د. الزم به ذکر است که این مبلغ زمانی مبلغ ثبت نام مطابق با آنچه در سامانه ثبت نام ذکر شده است پرداخت شو

قابل پرداخت خواهد بود که متقاضیان شرکت کننده در این سامانه ایمیل و یا پیامکی را دریافت نمایند. همچنین 

اطالع رسانی برای تمامی مدرسین از همین ظرفیت خواهد بود. بدیهی است که میزان شهریه برای هر یک از 

 .خواهد بودهیئت علمی و ... متفاوت 



 

 
 

 

  

 .کلیک کنید  راهنمای قبولی در مصاحبه دکتریجهت دریافت 

  

 1401مراحل ثبت نام فراخوان جذب مدرس دانشگاه علمی کاربردی 

 jam.uast.ac.ir به نشانی سامانه جذب مدرسان دانشگاه علمی کاربردی ورود به

 ثبت اطالعات شناسایی و عضویت در سامانه با کد تایید ارسال شده به شماره همراه

 تعیین شده توسط داوطلبورود به سامانه با نام کاربری و رمز عبور 

 مطالعه و تایید اطالع از شرایط استخدام مدرس علمی کاربردی

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-98/
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 ) مشخصات فردی / تحصیلی و ... ( ثبت نام تکمیل فرم های

 ثبت نام پرداخت هزینه

 ۱۴۰۱ثبت نام فراخوان جذب مدرس دانشگاه علمی کاربردی  ثبت نهایی درخواست

  

 دانشگاه علمی کاربردینحوه ثبت نام فراخوان جذب مدرس 

سامانه جذب مدرس دانشگاه علمی کاربردی به منظور ثبت نام و پیگیری درخواست جذب مدرسان این دانشگاه مورد استفاده 

 :قرار می گیرد که متقاضیان باید جهت انجام فرآیند ثبت نام مراحل زیر را دنبال نمایند

 ی به نشانیابتدا به سامانه جذب مدرسان دانشگاه علمی کاربرد jam.uast.ac.ir  مراجعه نموده و در صورتی که

 .را بفشارید ”ثبت نام کنید“ قبال در سامانه نام کاربری ایجاد نکرده اید، کلید

 



 

 
 

 را انتخاب کنید ”ثبت نام“ در این مرحله اطالعات مورد نیاز را در کادرهای مربوطه وارد نموده و سپس گزینه. 

 

 به سامانه وارد شوید ”ورود“ بوطه و فشردن کلیداکنون با درج اطالعات مر. 



 

 
 

 

  را مطالعه و تایید نمایید تا به مرحله بعد دسترسی یپیدا کنید 1401سپس شرایط استخدام مدرس علمی کاربردی. 

  هزینه ثبت  را تکمیل نمایید و با پرداخت… ( اکنون می بایست فرم های ثبت نام ) مشخصات فردی / تحصیلی و

 .مراحل نام نویسی خود را تکمیل کنید درخواست،نام مورد 

 اطالعیه

و هرگونه اشتباه در زمان ثبت نام و  برای رشته های مختلف یکسان می باشد نحوه ثبت نام مدرس دانشگاه علمی کاربردی

  .سایر مراحل دیگر، ممکن است این فرصت را از شما بگیرد

  

 کاربردینحوه دریافت کد مدرسی در دانشگاه علمی 

شرایط تدریس در دانشگاه علمی کاربردی می باشد. اما شرایط تدریس در   آنچه در این مقاله ذکر نمودیم ، در رابطه با

دانشگاه علمی کاربردی برای هر یک از رشته ها می تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال برای رشته های مختلف با توجه به 



 

 
 

ین تدریس ها می تواند متفاوت باشد. نحوه دریافت کد مدرسی در دانشگاه علمی دروس و شرایط متفاوت هر یک از ا

 .الزامی خواهد بود  کاربردی برای تمامی متقاضیان به هنگام ثبت نام و قبل از شرکت در مصاحبه دانشگاه علمی کاربردی

قاصیانی است که تمامی شرایط بدیهی است که نحوه دریافت کد مدرسی در دانشگاه علمی کاربردی برای آن دسته از مت

تدریس در دانشگاه علمی کاربردی را داشته باشند. به همین دلیل در صورتی که با درخواست شما موافقت شود، هر یک از 

داوطلبان می توانند برای ثبت نام اقدام نمایند. ثبت نام تنها در زمان مقرر صورت خواهد پذیرفت لذا در صورتی که پس از 

 .اقدام نمایید ، قادر به انجام ثبت نام نخواهند بود اتمام مهلت

جهت اطالع دقیق از نحوه دریافت کد مدرسی در دانشگاه علمی کاربردی و همچین کسب اطالعات بیشتر در اربطه با کلیه 

در ارتباط باشید. مشاوران ما همه روزه ،  ان تحصیلایر شرایط تدریس در دانشگاه علمی کاربردی می توانید با مشاورین

حتی ایام تعطیل ، آماده ارائه خدمات به شما عزیزان خواهند بود. همچنین در رابطه با شرایط استاد شدن در دانشگاه علمی 

 .کاربردی می توانید به صورت دقیق در هر دانشگاه اطالعات الزم را به دست آورید

 شگاه علمی کاربردیتجربیات در مصاحبه دان

با افرادی که تجربه مصاحبه شرایط استخدام مدرس علمی کاربردی را داشتند مصاحبه ای به عمل آمد که چکیده از آن به 

 :صورت زیر می باشد

  امروز مصاحبه دانشگاه علمی کاربردی داشتم.فقط مقاالت و همایش ها رو چک کردن.بعد گفتن در مورد خودت

ه لیست داشتن که براساس اون نمره میدادن.در مورد پایان نامه فقط موضوعش رو پرسیدن و به انگلیسی بگو.و ی

 .معدل اخرین مدرک تحصیلی

  من امروز مصاحبه دانشگاه علمی کاربردی رفتم ، اول مدارکمو یه جا تحویل دادم و یه فرم دادند که امضاء کردم

اه علمی کاربردی در اتاق کنفرانس بود که یه مصاحبه برای اینکه در مصاحبه شرکت کردم و بعد مصاحبه دانشگ

کننده بودش و اول خواستن که خودم رو معرفی کنم و رشته تحصیلی هام و پایان نامه و استاد راهنمام کی بود و 

 .روش تدریسم رو پرسیدند

   برم اتاق در مصاحبه دانشگاه علمی کاربردی اول مدارک رو اتاق حراست تحویل دادم و اصل مدارک رو

مصاحبه که همش یه مصاحبه کننده و یه نفر دیگه بود برای بررسی اصل مدارک، گفت از خودت بگو و 

کارهاییکه کردی و روش تدریس و دورههایی که شرکت کردی درسهاییکه میخوای تدریس کنی و بگو و پرسید 

 . همین ، خودم راضی بودم

  

 در چه زمانی صورت می پذیرد؟ فراخوان جذب مدرس در دانشگاه علمی کاربردی 

دانشگاه علمی کاربردی برای هر یک از استان ها به صورت جداگانه اقدام به ارائه فراخوان برای جذب مدرس در استان ها 

و رشته های مختلف می نمایند. حقیقت این است که نمی توان تا زمان انتشار اطالعیه دقیق در این زمینه سخن گفت. اما در 

ه در شهریور ماه برای جندین استان ما شاهد فراخوان جذب مدرس در این دانشگاه بوده ایم و آنچه تا کنکور در سال گذشت

این دانشگاه قصد دارد تا در شهریور یا  1401دست می باشد و تا کنکور ما از آن مطلع می باشیم این است که برای سال 
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شگاه علمی کاربردی نماید. اما برای اطالع دقیق می توانید در کانال دی ماه ، اقدام به جذب واجدین شرایط تدریس در دان

 .تلگرامی ما عضو شوید

  

 .وارد شوید نام وام دانشجویی علمی کاربردیثبت برای کسب اطالعات درباره

  

 اخبار شرایط تدریس در دانشگاه علمی کاربردی

 روند جذب مدرسان خبره دانشگاه علمی کاربردی تشریح شد

وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس با کاربردی در گفت علمی جامع دانشگاه آموزشکار معاون اصغر کشت

خبره مدرسی است که ممکن است  شود، گفت: مدرسخبره این دانشگاه از مراکز آغاز می مدرس بیان اینکه روند جذب

 .مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری نداشته باشند اما در رشته خود متبحر هستند

 غییرات فراخوان جذب مدرس علمی کاربردی تشریح شدت

مدارک داوطلبان تدریس در این  ارزیابی هایمعاون آموزش دانشگاه جامع علمی کاربردی با بیان اینکه ترکیب کمیته

آشنایی  ها حضور داشتند از دانشگاه نظری بودند ودر یک دوره بیشتر افرادی که در این کمیته کند، گفت:دانشگاه تغییر می

 .کردهای مهارتی نداشتند، این ساختار باید تغییر میچندانی با آموزش

 .کنید کلیکبرای دریافت پی دی اف مقاله 

  

 خالصه مطلب

به منظور جذب مدرسین مورد نیاز واحد های آموزشی سراسر کشور این  1401 شرایط تدریس در دانشگاه علمی کاربردی

شود.دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و دکتری مورد تایید وزارت علوم و یا وزارت بهداشت که عالقه دانشگاه برگزار می 

مند به مدرسی در دانشگاه علمی کاربردی هستند، می توانند در صورت دارا بودن شرایط استخدام مدرس علمی کاربردی 

ثبت نام کنند. اگر در این زمینه سوالی دارید  1401در این دانشگاه ها، برای فراخوان جذب مدرس دانشگاه علمی کاربردی 

  .و یا به کمک مشاوران ما نیاز دارید، با ما تماس گرفته و یا برای ما کامنت بگذارید
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