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روسای محترم مراکز آموزشی علمی کاربردی استان تهران
سالم علیکم؛
احتراماً؛ نظرر بر م روبات جدیرد یئترج جراس انرتار ن،ررار ضرن نکر ر ا
ین اری،ای ک در ج،ج ناماندیی امور مدرنار مراکز آمو شری مذرا د داشرت
اید موارد ذیل در خ وص امور مدرنار ینچنئ نحوه ارناد نقاضای جدید بر
احد انتانی ب اطالع می رند .مراکز محترر ز انرج ضرن معا در د ئرق
موارد ا دا ز را در ای خ وص مذا د ننایند:
 -1ا ای پس بررنی مدارک افرراد متقاضری کرد مدرنری کر ا نروی مراکرز
آمو شی ب احد انتانی ارناد می گردد صرفا در یک با ه مانی مکخص نا ذرل
ا شر ع نر ام ار پایر بوده

احد انتانی ن،رار خود را موظف می داند در طی

یک م،لج مانی کوناه نا ذل ا شر ع نر جدید نسذج ب اعرال نظرر ن،رایی در
خ وص نایئد یا عد نایئد اعال نظر نناید .اا با نوج ب نزدی ی نرر نابسرتار
مراکز آمو شی نن،ا نا پایار ر چ،ارشنذ  29/3/92م،لج دارند نا ئسج انرامی
مدارک متقاضئار جدید ندریس را ک ناکنور ارنراد نننروده انرد مرورد نئرا
مرکز ج،ج نر نابستار یستند ب احد انتانی اعال ننایند .بدی،ی انج پرس ا
ای ناریخ

در طود نر یئچگون نقاضایی مذنری برر بررنری مردارک متقاضری

ندریس ج،ج نر نابستار یا نر یای بددی پایرفت ننری شرود .ینچنرئ برا ه
مانی دیگری در ش،ریور ماه ج،ج دریافج مدارک متقاضئار کد مدرنری ج،رج
انتفاده در نر م،ر ا نوی احد انتانی اعال می گردد.
 -9نحوه ثذج نا

مراحل آر ج،ج متقاضئار جدیرد بر ینرراه بخکرنام یرای

مرنذط ب نف ئل در نایج احد انتانی ب آدرس ذیل "قسمت امور مدرساان"
رار گرفت انج.
http://www.uast.ac.ir/sites/tehran/SitePages/default.aspx
اا مدیرار محتر مراکز ینچنئ مستود محتر امرور مدرنرار در مرکرز ز
انج بار دیگر معا ب درج شده در ای خ وص را ب د ج معا د ننایند نا ا

اش ازت احتنا ی در حئ ثذج نرا دا طلذرار جلروگئری گرردد .ا جنلر مروارد
معرح شده شامل نوج ب مدارک آمو شی مدرنار نحوه درج نوع مدرس(خذره
یا غئر خذره) نحوه کلی ثذج نا در نایج ینچنرئ کلئر مردارک مرورد نئرا
ج،ج بررنی در احد انتانی می باشد.
 -3مدرنار نن،ا مجا ب ندریس در نی یستند ک نونط احد انتار در نایج
برای آن،ا نائئد شده انج .ضننا کلئر مدرنرار مجرا بر نردریس در س طذرق
آخری مدرک نح ئلی خود یستند( ب غئر ا این

انتاد با عنوار خذرره یدنری

دارای حدا ل  11ناد نابق مرنذط در یک نخ ص باشرد) .در صرورت مکرایده
ندریس در س غئر مرنذط با مدرک ضن اخعار ب مرکز آمو شی کرد مدرنری
انتاد غو خواید شد.
 -4انتفاده ا انانئد بد ر کد مدرنی انتفاده ا کد مدرنی یک انرتاد ج،رج
ثذج ننره در نی ک مدرس آن،ا نذوده انج انتفاده ا مدرس بد ر مجو ن،راد
ریذری ج،ج ندریس در س  11گان مدارف ین نخلف بوده ب محض مالحظ
ضن اخعار ب مرکز ا طریق احد نظارت انتار کد مدرنی انرتاد ب لری غرو
می گردد .اا ز انج مراکز محتر نظارت کافی در مئن انتفاده ا انرانئد را
حاظ ننایند.
در خانن ضن نک ر مجدد ا ین اری،رای مسرتنر مردیرار ین رارار محترر
مراکز آمو شی با احد انتار ن،رار با نوج ب مستل نفویض اختئار انتخاس
مدرفی ا ئ مدرنار متقاضی ندریس مراکز آمو شی مستود انجرا کلئر امرور
مدرنار دارای کد مدرنی ینچنئ متقاضئار جدیرد نردریس یسرتند .راا ا
ارجاع رایننایی مدرنار ب

احد انتانی اکیدا خودداری نمایند .ز ب ذکر

انج احد انتانی ن،رار خود را موظف ب پانخگویی ب ننامی نروازت مروارد
مستوزر مراکز یا مستود امور مدرنار مرکز ب صورت حضوری یا غئرر حضروری
می داند.

ب مدیرار محتر مراکز آمو شری د براره اعرال مری گرردد ا ذتر بردی،ی انرج
مستو ئج عوا ب کلئ اعناد رفتار مدرنار گرامی در مراکز آمو شی ب ع،رده
رئئس محتر مرکز می باشد اا انتدعا دارد در انتخاس مدرنار محتر
بر کارکرد آن،ا ن،ایج د ج را مذا د فرموده .
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