
 

 

 مدارک الزم برای بارگذاری در سامانه جامع جذب و مدرسان در مرحله دوم

  

 راهنمای تشکیل پرونده الکترونیکی

های جدول ذیل در سامانه مدارک و مستندات خود را مطابق با ردیف بایستمیواجد شرایط در مرحله دوم  محترم تقاضیانم

 بارگذاری نمایند.

 بارگذاری شده در سامانه را به ترتیب ذیل در قالب یک مجلد )کلیربوک( آماده و ارائه نمایند. صل مدارکدر روز مصاحبه نیز ا

در هر بخش نیز ترتیب مدارک مطابق مدارک  ارائه شود. به ترتیب ذیل برای روز مصاحبه و اصل مدارک شود صرفاتاکید می

 بارگذاری شده در سامانه باشد.
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 الزامی است( ،نماید تحصیلی )اصل مدارک تحصیلی ارائه شود. در صورت ارائه دانشنامه، ارائه مدرکی که معدل اعالمی را تاییدسوابق  1-2
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 تالیف و ترجمه کتاب )صفحه شناسنامه کتاب در کلیربوک قرار داده شود. اصل کتاب نیز برای روز مصاحبه ارائه شود( 4-2
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