
 

 گروه علوم ورزشی یفراخوان دعوت به همکاری آموزش

 گروه علوم ورزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان از فارغ التحصیالن علوم ورزشی و مربیان ممتاز، واجد شرایط جهت

صورت عقد قرار داد حق التدریس برای یک نیمسال تحصیلی( ه ب( 0911-0011دروس عملی برای سال تحصیلی  تدریس

 همکاری می نماید.دعوت به 

 

 شرایط و ضوابط متقاضیان :

 داشتن صالحیت عمومی ) بر اساس مقررات دانشگاه برای اساتید مدعو و تائید حراست دانشگاه (  -0

  ،تسلط بر قوانین بروز رشته تخصصی ورزشیمهارت و توانایی تدریس، قدرت بیان و خالقیت و نوآوری در تدریس،  -2

و تجهیزات ورزشی، گفتار و رفتار بر اساس اخالقی اسالمی و ، توانایی استفاده از ابزار توانایی به پاسخ دهی به سئواالت

، وضعیت ظاهری و پوشش اسالمی متناسب با شاًن استاد دانشگاه، حسن رفتار اخالقی رشئونات معلمی، صداقت در گفتا

و انظباط آموزشی، احساس تعهد و مسئولیت پذیری، داشتن روابط ورفتار  و اجتماعی، آشنایی با مقررات و رعایت نظم

 .صحیح و محترمانه با همکاران و دانشجویان. )بر اساس مصاحبه حضوری گروه علوم ورزشی(

 جوی دکتری( یا کارشناسی ارشد علوم ورزشی از دانشگاههای سراسری )ملی(دانش) ،داشتن مدرک دکتری-9

 و باالتر و سابقه تدریس داشته باشند. 2دانشگاه آزاد بایستی دارای کارت مربیگری درجه  فارغ التحصیالن   0-9

مربیانی که رشته تحصیلی علوم ورزشی ندارند چنانکه دارای سابقه قهرمانی ، و تجربه مربیگری و یا تدریس و   2-9

 می توانند متقاضی باشند. باشند، به باالتر 2دارای مربیگری درجه 

 

 ای مورد نیاز جهت تدریس :رشته ه

 همکاری دارند.برای تدریس در رشته های نامبرده ذیل نیازی به  "گروه علوم ورزشی دانشگاه صرفا

 بخش خواهران : 

ورزش  -7 فعالیت موزون  -6ال بسکتب -5فوتبال / فوتسال -0 ژیمناستیک -9میدانی و دو  -2شنا و نجات غریق -0

 بدمینتون -1ذهنی  -ورزش جسمی  -8های رزمی 

 بخش برادران :

  ذهنی -ورزش جسمی  -0ورزش های رزمی   -9ژیمناستیک  - 2میدانی و دو -0



 

 مراحل ثبت نام و درخواست : 

بخش اطالعیه  ،(www.usb.ac.irمتقاضیان از طریق سایت دانشگاه سیستان و بلوچستان به آدرس ) -0

پس از مطالعه کامل اطالعیه و شرایط  ،گروه علوم ورزشی( ) فراخوان دعوت به همکاری آموزشیدانشگاه   یها

و ضوابط مندرج، فرم درخواست را پرینت و پس از تکمیل به همراه اسکن مدارک الزم، به آدرس زیر ایمیل 

 .داری شود(خوداکیداً و رعایت اصول بهداشتی از مراجعه حضوری به دلیل شرایط موجود ) نمایند.

sport_science@ped.usb.ac.ir 

 

 مهلت ثبت نام و ارسال مدارک :

از تاریخ معین بعد می باشد ) به درخواست های ارسال شده  05/19/11آخرین مهلت ثبت نام و ارسال مدارک مورخه 

 .اثر داده نخواهد شد( تربیت

  

 مدارک مورد نیاز برای متقاضیان :

 همین اطالعیه(تکمیل فرم در خواست ) ارائه شده در -0

 ) تصویر خواهران باید با حجاب اسالمی باشد(  jpgجدید با فرمت  9*0اسکن شده عکس  تصویر-2

 تصویر کارت ملی )پشت رو (-9

 تصویر صفحه اول شناسنامه ) درصورت داشتن توضیحات، تصویر صفحه آخر هم ارسال شود(-0

 تصاویر مدارک تحصیلی در تمامی مقاطع تحصیلی-5

 کارت مربیگری ) فقط باالترین درجه کارت مربیگری ارسال شود( تصویر-6

 قهرمانی ) فقط باالترین سطح حکم قهرمانی ارسال شود( تصویر حکم-7

 تصویر کارت داوری ) فقط باالترین درجه کارت داوری ارسال شود(-8

 

 مراحل به کارگیری متقاضیان :

فرم درخواست و مدارک متقاضیان را بررسی، و  ،ر خواست و ثبت نامگروه علوم ورزشی دانشگاه بعد از پایان مهلت د -0

اسامی افرادی که در مصاحبه نمره قبولی دریافت نمایند جهت تائید  افراد واجد شرایط را به مصاحبه دعوت خواهد کرد،

 صالحیت عمومی به حراست دانشگاه ارسال خواهد شد.



دروس ارائه شده هر ترم و بر اساس نیاز  زشی علوم ورزشی بر اساس گروه آموپس از احراز صالحیت عمومی متقاضیان، 

حق التدریس در دانشگاهها و موسسات بر اساس مقررات آیین نامه  ،از آنها جهت تدریس با عقد قرار داد حق التدریس

 .دعوت بعمل خواهد آوردآموزشی عالی کشور به صورت یک نیمسال تحصیلی 

تدریس اساتید مدعو در دانشگاه بر اساس قرار داد حق التدریس جنبه موقت داشته و در هیچ مورد نمی  مهم:یاد آوری 

تواند مبنای استخدام یا تبدیل وضعیت مدرس به صورت عضو هیات علمی موسسه قرار گیرد و تدریس طبق قرار داد حق 

 هیچ گونه سمت رسمی دانشگاهی نمی باشد.موید التدریس 

 

  ،گروه علوم ورزشی ،ن، دانشگاه سیستان و بلوچستان، معاونت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیآدرس: زاهدا
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