
 
 دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی

 

 و دکترکارشناسان دانشگاه فرهنگیان به هیات علمی  ماموران آموزشی، فراخوان تطبیق و تبدیل وضعیت دکترمعلمان

 تعالی باسمه

 وتحصیلی دکتری تخصصی  مدرکری داپرسننل رسنمی عطعی آموزو و پرورو و دانشنگاه فرهنگیان، به اطلاع کلیه 

 :زیررسته و رشته های  درحائز شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در دستورالعمل پیوست 

 ،(ورشیپر)فرهنگی و رشته شغلی دبیر/ هنرآموز/ آموزگار / امور تربیتی-پرسنل رسمی قطعی وزارت آموزش و پرورش در رسته آموزشی –الف 
دبیر/ هنرآموز/آموزگار/امور تربیتی)پرورشی( در استخدام رشته شغلی فرهنگی و  -آموزشیمامورین آموزشیی داشگگا  فرهنگیا  دارا  رسته  -ب

سال به عنوا  شیرو  آموزشی موظف  2با داشتن مدرک دکتر  تخصصی معتبر حداقل  1931رسمی قطعی وزارت آموزش و پرورش که از سال 
 بود  اشد و در داشگگا  مگغول به تدریس موظف

)مامور از آموزش و پرورش یا عضو غیرهیأت علمی  سال سابهه همکار  موظف5 ی داشگیگا  فرهنگیا  با سابهه حداقلا  رسیمی قطعشیروه-ج
  داشگگا (

 سیال شی  مورد قبول واق  شود، 55دسیتورالعمل می تواشد تا  5 ماد   9-5بندها  سیال که با در شرر گرفتن  55و دارا  شیرای  سینی حداک ر 
با هدف ایجاد زمینه ها  لازم برا  رشیید کی ی و کمی، ارتهاب بهر  ور  و بهر  مند  از ظرفیه ها  مودود در داشگییگا  فرهنگیا  رسییاشد می

به  .را از میا  مگمولین فوق تامین شماید دسیتیابی به اهداف عالیه و ماموریه ها، در شرر دارد بخگیی از هرم اعضا  هیات علمی مورد شیاز دود
/و 292552دسیتورالعمل تطبی  و تبدیل وعیعیه دکتر معلما  و دکتر کارشیناسیا  داشگیگا  فرهنگیا  به هیأت علمی  به شمار   همین منرور

با شامه  10/50/1551)که به تائید مهام عالی و معاو  محترم آموزشیییی وزارت علوم، تحهیهات و فناور  رسیییید ( در تاری   12/50/1551مورخ 
 پابلاغ گردید)پیوسه(.داشگگا  فرهنگیا  به  293522/22/2 شمار رت عتف به معاو  محترم آموزشی وزا

 د. نهمچنین عرور  اسه تا متهاعیا  به دقه دستورالعمل پیوسه را مطالعه شمود  و بر مبنا  آ  شسبه به ثبه شام در فرادوا  دار  اقدام شمای

 شرایط عمومی:

قاشو  اسیاسیی دمهور  اسلامی ایرا . ولایه فهیه و  اسیاسیی تعهد و اعتهاد به اشهلاب اسیلامی،ن به یکی از ادیا  رسیمی مصیرد در قاشو  تدیّ

ه عدم سوب پیگینه، بردوردار  از سلام گگاهی.تحه  به ادلاق علمی و رفتار مناسب با شئوشات اسلامی و داش وفادار  به شرام دمهور  اسلامی.

ن و مهررات صین ی، ادلاق حرفه ا . بردوردار  از حسن شهرت ادلاقی، عهیدتی و قواشی دسیمی و روحی لازم و شداشیتن شهع عضیو. الت ام به

 رسیاسی، عدم اعتیاد به مواد مخدر، شداشتن سواب  محکومیه کی ر  و اشترامی، عدم اشتهار به فس  و فجور و اعمال منافی ع ه عمومی و رفتا

  دلاف حی یه شغلی.

 شرایط ویژه:

 گاهی و معارف دینی.داشتن سطحی متناسب از آ 

 . داشتن سواب  دفاع از آرما  ها  اصیل اشهلاب اسلامی و سواب  ارزشمند عملی در ددمه به شرام مهدس دمهور  اسلامی ایرا 

 .تواشایی در دهه ارتها  دینی و پرورش شسل داشگجو، مومن، اشهلابی، متعهد، امیدوار با هویه اسلامی 



 ا ، اعتهاد اسیلامی، تهییب ت کیه ش س و اف ای  باور عمومی شسبه به عهاید اسلامی و اعتلا  الت ام عملی به گسیترس و تهویه ایم

 رود معنویه و مکارم و فضائل ادلاقی.

  الت ام به گسترش و تهویه برشامه ها  اسلامی شد  مراک  آموزش عالی و اعتهاد به بومی ساز  علم در ساحه ها  متنوع آ 

 شرایط اختصاصی:

دکتر کارشناسا   و، مامورا  آموزشی دستورالعمل تطبی  و تبدیل وععیه دکتر معلما به شکات ذیل،  تودهعمن بیل سه کلیه متهاعیا  عروری

 :ه می باشد با دقه مطالعه شمایندداشگگا  فرهنگیا  به هیأت علمی را که پیوس

در  قطعی آموزش و پرورش-عتبر به عنوا  عضو رسمیدکتر معلما  به افراد  اطلاق می شود که با داشتن مدرک دکتر  تخصصی م .1

 رسته آموزشی و فرهنگی و رشته شغلی دبیر/هنرآموز/آموزگار/امور تربیتی)پرورشی( مگغول به ددمه می باشند.

ر د فرهنگی و رشته شغلی دبیر/هنرآموز/آموزگار/امور تربیتی)پرورشی(-مامور آموزشیی به افراد  اطلاق می شود که در رسته آموزشی .2

سال به عنوا   2با داشتن مدرک دکتر  تخصصی معتبر حداقل  1931قطعی آموزش و پرورش می باشند و از سال -استخدام رسمی

 شیرو  آموزشی موظف در داشگگا  فرهنگیا  )حهوق از مبدا یا مهصد( مگغول به تدریس موظف بود  اشد. 

 (5وف  ماد  ))معتبر  یتخصص  با مدرک دکتر یقطع یرسیم یاسیتخدام هیکه در وعیع گیودیاطلاق م  دکتر کارشیناس به افراد .9

موظف مامور   سال سابهه همکار 5و حداقل به مدت  باشندیداشگگا  م یعلم ئهیه ریغ  حکم اعضا  و دارا دسیتورالعمل پیوسه(

بند  نیدر شمول ا  یداشگگا  ش یمدرسحکم   کارکنا  دارا دارشد. راداشگگا  با داشگگا   یعلم ئهیه ریعضیو غ ایاز آموزش و پرورش 

 رشدیگیقرار م

 دارا بود  مدرک دکتر  تخصصی همرا  با رساله تحهیهی ال امی اسه. .5

مدارک تحصییلی دو مهط  آدر تحصییلی)کارشناسی ارشد و دکتر ( میبایسه مرتب  بود  و با رشته مورد تهاعا  فرد برا  عضویه  .5

 هیات علمی مرتب  باشد.

مدارک تحصیلی فرد متهاعی هیات علمی میبایسه از داشگگا  ها  معتبر و مورد تایید وزارتین)علوم، تحهیهات و فناور  یا بهداشه،  .2

ادی شد  باشد. مدارک شیمه حضور ، غیرحضور ، معادل، عمن ددمه، داشگگا  ها  بدو  ارزشیابی و یا درما  و آموزش پ شکی( 

ز کگور، به هیچ عنوا  پییرفته شمی شود)تبصر  ها  مرتب  با این بند در دستورالعمل پیوسه درج شد  دارا  ارزشیابی ب و ج دارج ا

 اسه(.

معتبر و  یپژوهگ یمهاله علم 5و دارشدگا  حداقل   اول مهط  دکتر  ماشند رتبهها یو پژوهگ یعلم  هایبردستگ  دارا ا یمتهاعی .2

 باشند. یم یبند مست ن نیدیب داشگگا  از م اد ا ییادرا تایه دییداشگگا  و تا سیرئ عیبه تگخ دییمورد تا

 12و دکتر  تخصصی  12، کارشناسی ارشد 15حداقل معدل برا  متهاعیا  عضویه هیئه علمی در داشگگا ، برا  دور  کارشناسی  .0

تر اسییه به شییرش داشییتن  نیی( شمر  از حدشصییاب پا1حداک ر تا ) یکه معدل آشها در کارشییناسیی یاشیآ  دسییته از متهاعیی. می باشیید

 . گوشدیبند معاف م نیا یمعدل دور  کارشناس  دیب، از کسر ییادرا أتیه عیبه تگخ یعلم  هایبردستگ

سییاله در منطهه محروم اناشچه معدل آشها در دو مهط   15ددمه در مناط  محروم به شییرش سیی رد  تعهد ددمه  ا یمتهاعیی  برا .3

 أتیه عیتر باشند به تگخ نییشمر  از حدشصاب پا 2شمر  در مجموع تا  1حداک ر تا سهف ارشد در هر مهط   یو کارشناس یکارشناس

 .باشندیبند معاف م نیارشد ا یو کارشناس یکارشناس  معدل دورهها  دیب از کسر ییادرا

توس   یمتهاعدر صیورت شداشیتن مدرک معتبر سطت تسل  . دارا بود  مدرک معتبر و تسیل  بر مهارتها  اهارگاشه زبا  اشگلیسیی .15

 .گودیم یابیدیب ارز ییادرا اتیه دییو با تأ یبررس یعلم  تواشمند تهیکم

 تسل  کافی به مهارتها  کاربرد  رایاشه و داشتن گواهینامه معتبر به تگخیع هیات ادرایی دیب داشگگا  .11



سال به عنوا  عضو هیات  15فرد متهاعیی می بایسیه از تاری  ابلاغ دسیتور العمل تا قبل از شرای  احراز بازشگستگی، بتواشد حداقل  .12

 علمی ددمه کند. 

  .گودیسال سن م 55و حداک ر  یتخصص  دکتر یلیشامل افراد با مدرک تحص سنی برا  مگمولین  یشرا .19

 یواحد در مهط  کارشناس 2حداقل  سیمگروش به تدر ا یدر داشگگا  فرهنگ 1931از سال  سیو تدر یهر سال ددمه آموزش  به ازا .15

  سالها میاز ش کیهر   صورت اسه که برا نیمحاسبه بد و یش گودیسال اعافه م 5افراد حداک ر تا  ی)بالاتر در هر ترم سیهف سن ای

  گودیاف ود  م یمتهاع یما  به سهف سن 9از تابستا   ریاول و دوم به غ یلیتحص

سهف  بهسال  2طول دور  ددمه حداک ر تا   ا یددمه به م ا یدر صیورت گیراشد  ددمه دور  عرورت با شرش دارا بود  کارت پا .15

 2. تبصیر  گیوشدیماد  شم نیا ازیمگیمول امت هیددمه موارد داص و با اشواع معاف ا ی.شیود کارت پایشید  اعیافه م ادیافراد  یسین

 یداص دود م نیقاشو  توسییعه شییگییم تاب  مهررات و قواش 35ماد   "پ"قاشو  توسییعه پنجم و بند  55بندز ماد  مگیمول   ارگرا یا

 باشند. 

رفا )روزاشه ص یدولت  در داشگگاهها  ارشد و دکتر یکارشناس یاز مهاط  کارشناس کیدر هر  یلیرتبه اول فارغ التحص کسب  به ازا .12

  .شودی اعافه م ا یمتهاع رشیسال به حداک ر سن پی کی

 دیشبا ا یمتهاع رشیحداک ر سن پی دستورالعمل 2و تبصیر   9-9-5و  2-9-5و  1-9-5موارد مندرج در م اد  یبا لحاظ شمود  تمام .71

و  یلمع  تهایصلاح دییتأ نیدستورالعمل همچن نیذکر شید  در م اد ا  یشیرا عیباشید. مرد  اسیتعلام و تگیخ گیتریسیال ب 55از 

 . باشد یدیب داشگگا  م ییادرا أتیه یعموم

  طیضوابط و شرا ریسا

 ا یدر دصوص متهاع ریز یلیمودود عواب  و مهررات تکم هیاز توا  و ظرف  حداک ر  داشگگا  و بهر  مند یهرم علم هیتهو  در راستا

 : باشدی، برقرار مپیوسه دستورالعمل  یاز طر یعلم ئهیه هیعضو

 هیبا وعع کی هیپا اریدیب داشگگا  به عنوا  استاد ییادرا أتیه دییمراحل دیب و تأ یپس از ط ا یشیروع به ددمه متهاعی .7

 مگغول به کار دواهند شد. یگیآزما یرسم یاستخدام

و  نیو قواش ایم ا یمگییمول تمام ندیآ یداشگییگا  در م یعلم ئهیه هیدسییتورالعمل به عضییو نیم اد ا  یکه از طر  افراد هیکل .2

 . باشندیوزارت علوم م یعلم ئهیه  عواب  شاظر بر اعضا

 یبا بررس واشدتیم داشگگا  عاتیترف تهیکم ا یشد  متهاع یعلم ئهیقبل از ه یو پژوهگ یبه منرور ارج شهاد  به سواب  آموزش .9

 . دیادرا به معاوشه طرد و برشامه داشگگا  ابلاغ شما  به عنوا  احتساب سنوات منرور و برا هیسواب  حداک ر تا د  پا نیا

 ا یاشجام ددمه در داشگییگا  فرهنگ  دسییتورالعمل صییرفاا برا نیا  یاز طر یعلم ئهیه هیاعتبار عضییو  ریبه کارگ هیوعییع .5

گگا  دیب داش ییادرا اتیه دییتا  یافراد از تار نیا  احکام صادر  برا یقاشوش  اتیتگر یو ط  یو در صورت احراز شرا باشیدیم

 .کندیشم جادیا ن  یذ ای یمتهاع  برا یگوشه حه چیاز آ  هقبل   شافی دواهد بود و در دصوص سالها

 اشهیسال یحهاقاست  یدستورالعمل ترف نیا  یبه واسطه شرا یمتهاع یعلم ئهیه هیو ارتهاب مرتبه پس از عضیو هیوعیع لیتبد .5

امناب دواهد بود.  أتیآ  مصوب ه  و دستورالعملها یعلم ئهیه  اعضیا یشامه اسیتخدام نییدر ااراوب آ یعلم ئهیعضیو ه

  اورو فن یپژوهگیی ،ی،آموزشیی یعلم ئهیه  شامه ارتهاب مرتبه اعضییا نییبرآ یبتنم یعلم ئهیارتهاب مرتبه عضییو ه نیهمچن

 دیب دواهد بود. یعال أتیه ها و داشگگا  و یاشهلاب فرهنگ یعال  مصوب شورا  و پژوه  و فناور یمؤسسات آموزش عال

 نییو مرک  تع سیپرد رییو تغ ییبر عدم دابجا یسییاله مبن 15در مراحل دیب سیی رد  تعهد  هیپس از موفه ییو دابجا رییتغ  .2

 یمو عمو یدولت ریغ یاعم از دولت گرید یو پژوهگ یمرک  آموزش ایشهادها و سازماشها  ریمأمور به سا ایددمه اشتهال   شد  برا

 . باشدیم در طول مدت تعهد ممنوع



و  یموزشمعاوشه آ عیآشها، بنا به تگخ یلیتحص  رشته ها ای،مراک  کلاسها و  سهای،پرد ییدابجا ایادغام و  یلیدر صیورت تعط .2

 . کندیم رییتغ یداشگگا  محل ددمه متهاع اسهیر دییتأ

طب   ا یداشگگا  فرهنگ یبا فرادوا  ادتصاص دستورالعمل، صرفاا نیم اد ا  ادرا  یاز طر یعلم ئهیاعتبار دستورالعمل دیب ه .0

فرادوا  قابل تکرار دواهد  هیظرف لیسهف اشار  شد  تا زما  تکم لیو در صورت عدم تکم باشدیش ر م 1555تا سهف  2ددول 

 بود. 

و  ن یه گ مراد  مربوط ا یمتهاع یعموم هیصلاح یبررس ندیفرا  یو تسر لیتسه  در راستا  ریدر به کارگ  یو تسر لیتسه .3

 یعموم هیصلاح یبررس جهیروز شت 95توس  داشگگا  حداک ر ظرف مدت  ا یمتهاعی یهاعیمت یحراسیه( موظ ند پس از معرف

یب د ندیرا به داشگیگا  اعلام .کنند در صیورت عدم اعلام ظرف مدت ،میکور داشگیگا  با فرا پاس  م به ادامه فرا ا یمتهاعی

 .دهدیم راررا در دستور کار دود ق یمتهاع

و  جهیپس اعلام شت یعلم ئهیه  دیب در داشگییگا  مرک  دیب اعضییا ندیفرا ا یدیب و پا ییادرا أتیه  پس از صییدور ر  .15

را به داشگگا   هیدییتأ جهیو شت یپروشد  آشها را بررس هیو اولو هیفور دیق توس  داشگگا  به آ  مرک  با ا یمتهاع یمتهاع یمعرف

 .دینمایمنعکس م

 :فرایند تقاضا

ثبه شام  ا یداشگگا  فرهنگ یدر فرادوا  ادتصاص سیهیبایم پیوسیه دسیتورالعمل  یاز طر یعلم ئهیدیب ه ا یمتهاعی هیکل .1

 .دواهد بود ریفرادوا  امکا  پی نیا  یدستورالعمل، صرفاا از طر نیا  یحائ  شرا ا یمتهاع  ریکنند و به کارگ

ا  در دیب داشگییگ ییادرا ئهیه رداشهیدر دب هیاول  یو پالا افهیثبه شام کرد  در فرادوا  میکور پس از در ا یاطلاعات متهاعیی .2

صله به حا جیدستورالعمل قرار گرفته و شتا نیبر اساس عواب  دیب ا یعلم  و تواشمند یعموم هیمراحل صلاح یبررسی ریمسی

شد   دییدیب مطرد و س س احکام افراد تا  مرک  اتیه ند یدیب داشگگا  با حضور شما ییادرا اتیدر ه  ریگ میمنرور تصم

 هاتیوزارت علوم تحه   یمم  اتهایامناب ه اتیمرک  ه اریممهور شد  در ادت  داشگگا  صادر و برا یوس  ادار  کل مناب  اشساشت

 .ردیگ یقرار م  و فناور

 

تبدیل  دستورالعمل تطبیق و»شنایتنته اسنت تا کلیه داوطلبیذ مذکور ابتدا نتنبت به مطالعه دعیق شنرایط و ضوابط 

از تاریخ  اعدام نموده و پس از آن «و دکترکارشننناسننان دانشننگاه فرهنگیان به هیات علمیوضننعینت دکترمعلمنان 

ثبت نام  www.jazbtd.cfu.ac.ir به آدرس   جذب دانشگاه فرهنگیان در سامانه 0/74/7047تا تاریخ  71/9/7047

 و مدارک و متتندات مورد نیاز را بارگذاری نمایند. 

 :تذکرات 

  کلیه دردواسیه ها صیرفا از طری  سیاماشه فوق قابل بررسیی می باشید و این داشگیگا  به دردواسه ها  دارج از ساماشه ترتیب اثر

 شخواهد داد.

 ماشه مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.پروشد  متهاعیا  صرفا براساس مدارک و مستندات بارگیار  شد  و در سا 

 .داشگگا  در قبول یا رد دردواسه ها مختار بود  و ارسال مدرک، هیچ حهی را برا  متهاعی ایجاد شمی کند 

   داشگیگا  پس از فرایندها  احراز شیرای ، ارزیابی اولیه، اسیتعلامات و تحهیهات و مصیاحبه ها  لازم، شسبه به اشتخاب اصلت از میا

 قبا  داوطلب اقدام دواهد شمود.ر

http://www.jazbtd.cfu.ac.ir/
http://www.jazbtd.cfu.ac.ir/


 .اعلام شتیجه صرفا از طری  ساماشه میکور می باشد 

کلیه حوز  ها  سیییتاد ، ادارات کل، مدیریه ها و مناط  آموزش و پرورش همچنین مدیریه ها  اسیییتاشی، پردیس ها و مراک  آموزش عالی 

 مهتضی اقدام شمایند.  تابعه داشگگا  فرهنگیا ، شسبه به اطلاع رساشی به ذین عا  به شحو

 


