به نام خدا
با سﻼم و احترام؛
با توجه به اتمام روند بررسي درخواست اخذ مجوز تدريس تمامي شركت كنندگان محترم در فراخوان به كارگيري مدرسان
علمي كاربردي بهمن  ،١٣٩٥از شركت كنندگان محترم در فراخوان مذكور درخواست ميگردد به منظور اطﻼع از نتايج بررسي-
هاي به عمل آمده ،به موارد ذيل توجه فرمايند:
 (١كليه متقاضياني كه در بازه زماني مقرر در فراخوان ) ٤ﻟغايت  ١٦بهمن  ،(١٣٩٥در سامانه مربوطه ثبت نام نموده ،پرونده
حاوي مستندات مورد نياز خود را تحويل واحد استاني داده و شماره پرونده دريافت نمودهاند:
-

چنانچه براي حضور در جلسه مصاحبه تخصصي از آنان دعوت به عمل آمده بود ،ميتوانند با مراجعه به آدرس
اينترنتي  edu.uast.ac.irو با كليك بر روي گزينه "ثبت و ويرايش درخواست تدريس" و وارد كردن اطﻼعات
درخواستي ،به حساب كاربري خود وارد شده و از نتيجه مصاحبه خود مطلع گردند.

-

چنانچه ت ماسي از سوي دانشگاه با آنها براي حضور در مصاحبه به عمل نيامده بود ،به يكي از دﻻيل ذيل ،حائز
شرايط حضور در مصاحبه نبوده و از روند بررسي ،خارج گرديدهاند:


سن متقاضي در زمان شركت در فراخوان ،كمتر از  ٢٨سال تمام بود.



در زمان شركت در فراخوان ،كمتر از  ٣سال تمام از زمان فراغت از تحصيل متقاضي سپري شده بود.



رشته تحصيلي متقاضي ،در ﻟيست رشتههاي مورد نياز مندرج در فراخوان نبود.

 (٢متقاضياني كه در سامانه ثبت نام نموده بودند اما نسبت به تشكيل پرونده و تحويل مستندات به واحد استاني در بازه
زماني مقرر اقدام ننمودهاند ،به دﻟيل عدم امكان بررسي شرايط متقاضي ،از چرخه بررسي درخواست تدريس خارج
گرديدهاند.
متقاضياني كه به هر يك از دﻻيل فوق ،از چرخه فراخوان خارج گرديدهاند ،ميتوانند در صورت تمايل ،در فراخوانهاي
بعدي كه از طريق همين پايگاه اينترنتي اطﻼعرساني خواهد شد ،شركت نمايند .ﻻزم به ذكر است كه تاكنون ،نحوهي اعﻼم و
زمان فراخوان بعدي ،به اين واحد استاني ابﻼغ نگرديده است.

