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 مقدمه

سالمي در تاريخ   ست   29/6/1393رهبرمعظم انقالب ا عالي را ابالغ فرمودند.  های علم و فناوری نظام آموزشسيا

ست    سيا شم اين  ست. بر همين    انداز آموزشها  چ سيم نموده ا ضای هيأت علمي     عالي را تر ساس مرکز جذب اع ا

م و  ي علهای کلاجرای سياست  و  منويات مقام معظم رهبریحرکت تحقق علوم تحقيقات و فناوری در مسير  وزارت

 نمايد:  را در راهبردهای ذيل ايفاء  ميفناوری  وظايف خطير خود 

 های انسانيحفظ و جذب سرمايه ، شناسايي نخبگان، پرورش استعدادهای درخشان -1  

احکام اسااالمي، متعهد به  تربيت اساااتيد و دانشااجويان مبمن به اسااالم، برخوردار از مکارم اخالمي، عامل به-2

 انقالب اسالمي و عالممند به اعتالی کشور.  

شورها   ر کهای علمي و فني ايرانيان مقيم خارج و جذب متخصصان و محققان برجسته ساي    استفاده از ظرفيت  -3

 ويژه کشورهای اسالمي حسب نياز.  ه ب

مرکز جذب اعضای هيأت علمي وزارت علوم تحقيقات و فناوری، زمينه  شناسايي و جذب نخبگان علمي کشور  

های مانوني فراهم آورده و  ها و موسااسااات آموزش عالي با اسااتفاده از ظرفيتدانشااگاه شاادن هيأت علميبرای را 

سه نوبت    های جذب هيأت علفراخوان ساالنه در  ارديبهشت برای متقاضيان هيأت علمي بورسيه و        :مي به صورت 

های درخشان و نخبگان علمي از   نوبت شهريور و بهمن برای ساير متقاضيان هيأت علمي ايجاد شده است. استعداد       

هيأت علمي  های بنياد ملي نخبگان و مرکز جذب اعضاااای هيأت علمي برای ورود به تساااهيالت خا  و حمايت 

 برخوردار مي باشند.

ه  ب اعضای هيات علمي اختصاصي برای ثبت نام در فراخوان های مرکز جذب لذا در اين جزوه شرايط عمومي و 

ست      شده ا صار بيان  ص و هم چنين در انتها،  صورت اخت ضح اراهنمای ثبت نام در فراخوان با ت   وير مربوط به طور وا

با شرايط عمومي و اختصاصي فراخوان های مرکز     ابتدا که ضيان تقاضا مي شود    از عموم متقا نشان داده شده است و   

 سپس نسبت به ثبت نام در فراخوان  امدام کنند.   ،ندداشته باشب اعضای هيأت علمي آشنايي کافي جذ
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 1397 بهمن ماه  فراخوان زمانبندی

 زماانبندی  برنامه بادينوسيله  21/6/1390 تاريخ به جذب عالي هيأت 81 شماره جلسه مصوبه اجرای راستای در

 موسسات و هادانشگاه( سربازی طرح و پيماني) علمي هيأت اعضای جذب متمرکز نيمه فاراخاوان   ناوزدهمين 

 :مي باشد زير شرح به 1397 ماه بهمن  فراخوان به مربوط کشور عالي آموزش

 دیفر اقدام تاریخ شروع تاریخ خاتمه

27/10/1397 19/10/1397  1 دانشگاه نیاز اعالم 

 2 نظارت مرکز بررسی 29/10/1397 06/11/1397

14/11/1397 70/11/1397  
 به نظارت مرکز نظر اعالم

 ها دانشگاه
3 

 4 عمومی فراخوان 15/11/1397 30/11/1397

 5 دانشگاه رسیدگی فرآیند 04/12/1397 20/03/1397

 6 بجذ مرکز نهایی تأیید فرآیند 21/3/1397 31/04/1397
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 به طور كلي  فرآیند جذب اعضای هيأت علمي

منظور از جذب اعضای هيأت علمي در اين دستورالعمل هرگونه استخدام عضو هيأت علمي به صورت مراردادی، 

پيماني، طرح سربازی، مأموريت، انتقال و راتبه تحصيلي است. فرآيند جذب اعضای هيأت علمي به شرح زير 

 باشد:مي

ها و شرايط مربوطه از اعالم فراخوان عمومي جذب اعضای هيأت علمي و راتبه تحصيلي که براساس فرمپس 

 .نمايدرخواست متقاضيان امدام مياعالم شده انجام خواهد شد، دبيرخانه نسبت به دريافت انجام فراخوان و د

با نظر هيأت اجرايي جذب برای دبيرخانه کليه درخواستهای واصله را به هيأت اجرايي جذب ارسال نموده و 

اند، امدام افراد واجد شرايط پرونده تشکيل داده و نسبت به ارسال پاسخ برای افرادی که شرايط اوليه را دارا نبوده

 خواهد نمود.

دبيرخانه بعد از تکميل پرونده برای متقاضيان واجد شرايط همزمان پرونده آنان را بنا به تشخيص هيأت اجرايي 

علمي و صالحيت عمومي مبسسه و در مورد دروس معارف اسالمي به  های بررسي تواناييکارگروهجذب به 

 نمايد.معاونت امور اساتيد نهاد نمايندگي مقام معظم رهبری ارسال مي

کارگروه بررسي توانايي علمي و صالحيت عمومي با تشکيل جلسه و دعوت از افراد تعيين شده نسبت به بررسي 

 ضيان امدام نموده و نتيجه بررسي صالحيت را با توجه به امتيازات مکتسبه از فرم مربوطه، به هيأتپرونده متقا

 .نماينداجرايي جذب ارسال مي

ه هيأت ها را برای اتخاذ تصميم بدبيرخانه پس از دريافت نتيجه بررسي توانايي علمي و صالحيت عمومي، پرونده

 .اجرايي جذب ارسال خواهد کرد

 .رايي جذب پس از بررسي پرونده متقاضيان نتيجه تصميم خود را اعالم خواهد نمودهيأت اج

 که مورد تأييد اوليه هيأت اجرايي جذب مرار گرفته است مطابق فرم مربوطه  را دبيرخانه خالصه پرونده متقاضياني

 .نمايدمي الدبيرخانه هيأت مرکزی جذب ارس به از طريق سامانه جامع جذب هم چنين وبه طور فيزيکي 

اعالم خواهد کرد و  مربوطه  مبسسهدانشگاه و  روز به  45هيأت مرکزی جذب نيز تصميم نهايي را حداکثر در 

 روز نتيجه را به اطالع متقاضي برساند. 10مبسسه موظف است حداکثر طي 

اعضای هيأت علمي پس از تأييد هيأت مرکزی جذب و ارسال مدارک مورد نياز از  پيمانيصدور ابالغ استخدام 

 طرف مبسسه توسط معاونت آموزشي وزارت امدام خواهد شد.



  

7 

 

 ها و شرایط عمومي استخدام اعضای هيأت علمي دانشگاه

 مراكز آموزش عالي كشور
 ذيل باشند:عضويت هيأت علمي بايد واجد شرايط عمومي به شرح متقاضيان استخدام 

 .خدمت طول دوران در مضاعف تابعيت کسب يا تغيير عدم وتابعيت کشور جمهوری اسالمي ايران  -الف 

 .لتزام عملي به مانون اساسي جمهوری اسالمي ايران و اعتقاد به واليت فقيها -ب  

 .جمهوری اسالمي ايراناعتقاد و التزام عملي به دين اسالم يا يکي از اديان پذيرفته شده در مانون اساسي  -ج

 .عدم سابقه عضويت يا وابستگي به گروهای سياسي معارض با نظام اسالمي ايران -د

عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به منافي اخالمي و اعمال و رفتار خالف حيثيت و شرافت و شئون  -ه

 شغلي.

 .نداشتن سوء  پيشينه کيفری مبثر -و

  .دولتي بر اساس رأی مطعي صادره از سوی مراجع ذی صالحدائمي عدم محکوميت به محروميت از خدمات  -ز

 .آن نظاير و الکلي مشروبات، مخدر مواد فروش و خريد به اشتهار و اعتياد عدم -ح

 .آمايان برای مدائ مانوني معافيت يا و عمومي وظيفه خدمت پايان مدرک بودن دارا -ط

 .نظر مورد خدمت با متناسب جسماني توانايي و سالمت از برخورداری -ی

 و توانايي رواني متناسب با خدمات مورد نظر.برخورداری از سالمت  -ک

 .ناسي ارشد يا دکتری حرفه ای )گروه پزشکي( يا سطح سه حوزویشدارا بودن حدامل مدرک تحصيلي کار -ل

  سه  سطح  پزشکي و  حرفه ای گروهی دکتر، ارشد  کارشناسي   تحصيلي  مدرک دارندگان برای سن  حداکثر -م

سال   40حوزوی  چهار سطح  و تخصصي   دکتری و برای دارندگان مدرک تحصيلي  تمام سال  30حوزوی 

   .مي باشدتمام 

مربوطه از شمول  ضوابط و مقررات  چارچوب در الزم شرايط احراز با دانشگاهي مدرک بدون خبرگان -1 تبصره

 باشند.   مي از اين ماده مستثني« م»و « ل»بندهای 

سال    40در صورت نياز مبسسه به خدمات متقاضيان با مدرک تحصيلي دکتری تخصصي و سن باالی          -2 تبصره 

نا از  اين متقاضيان با تصويب هيأت ام  مي باشند،  که به تشخيص هيأت مميزه ذی ربط دارای برجستگي علمي خا    

 اين ماده مستثني مي باشند.« م»ند شمول مفاد ب
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 علميشرایط اختصاصي جذب اعضای هيأت 
مبسسه مي بايست عالوه بر احراز  شرايط  علمي هيأت در عضويت تصدی جهت خدمت به ورود متقاضيان 

 ند : خوردار باشي ذيل به تشخيص مراجع ذی صالح برعمومي متناسب با مرتبه مورد تقاضا، از شرايط اختصاص

 :ذيل شرح به تقاضا مورد علمي مراتب از يکي با متناسب تحصيلي مدرک -1

های شتهر کليه برای رساله تحقيقي با چهارحوزوی سطح يا  و تخصصي دکتری تحصيلي مدرک بودن دارا الف(

ی ابر پزشکي گروه در( تخصصي نامه گواهي) درجه تخصصي بودن دارا  يا و پزشکي( گروه از دانشگاهي)غير

 استاديار در مرتبه خدمت به ورود متقاضيان

 ليهک برای مربوط رشته تخصصي دری حوزو سه سطح  يا و ارشد کارشناسي تحصيلي مدرک بودن ب( دارا

 ورود انمتقاضي برای( پزشکي گروه در) ای حرفه درجه دکتری بودن دارا و پزشکي( گروه از دانشگاهي)غيرهای رشته

  .ذيل اين بند 1با رعايت تبصره  مربي مرتبه در خدمت به

 زبان يک به کافي تسلط و درمرتبه مربي خدمت به ورود متقاضيانی برا خارجي زبان يک با کافي آشنايي -2

 . مرتبه استاديار در خدمت به ورود متقاضيانی برا خارجي

 مربي مرتبه در علمي استخدام عضوهيأت نامه،  آيين اينی اجرا تاريخ از علمي، هرم حفظ منظور به :1 تبصره

 . باشدمي ممنوع پژوهشيار مربي و آموزشيار

 مرتبه در علمي هيأت جذب عضو به نياز صورت در و علمي هرم حفظ راستای در تواند مي مبسسه :2 تبصره

 . نمايد امدام مربوط، مبسسه امنای هيأت الزم از مجوز اخذ به نسبت الزم توجيهي گزارش ارايه با مربي،

از شمول  هو مقررات مربوط ضوابط چارچوب در الزم شرايط احراز با دانشگاهي مدرک بدون خبرگان :3 تبصره

 باشند.  مي مستثنا ماده اين «1»بند 

 زا صالح ذی مانوني مبادی مورد، حسب نامه آيين اين واختصاصي عمومي شرايط تشخيص و استعالم مرجع

 . باشدمي وزارت جذب مرکزی هيأت و مبسسه جذب اجرايي هيأت جمله

 لاشکا از يکي مالب در و ومت صورت تمام به اختصاصي، و عمومي شرايط احراز از پس مبسسه در استخدام

 :پذيردانجام مي نامه آيين اين مقررات و ضوابط رعايت با ذيل

 بکس به منوط آن، تمديد که ساالنه مرارداد موجب به سازمانيهای پست تصدی برای پيماني استخدام الف(

 و آموزشي علمي هيأت اعضای ساليانه ترفيع دستورالعمل اعطای»در  مندرج امتيازات براساس الزم امتياز حدامل

 مقام يا همبسس سرئي موافقت همچنين و استادياری و مربي مراتب برای ترتيب به «وزارت سوی از ابالغي پژوهشي

 .باشدمي وی طرف مجاز از

 .حکم موجب به سازمانيهای پست تصدی برای آزمايشي رسمي استخدام ب(
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 .حکم موجب به سازمانيهای پست تصدی برای مطعي رسمي استخدام ج(

 شروطم، نامه آيين اين در مندرج به خدمت ورود اختصاصي شرايطبا رعايت  ذيل اشخا  استخدام بکارگيری و 

 مورد، بحس مبسسه پژوهشي يا آموزشي شورای تشخيص به الزم وپژوهشي آموزشي وظايف انجام توانايي احراز به

 .بود خواهد خود به مربوط مقررات موانين و تابع

 آنان خانواده و ايثارگران جانبازان، -1

 نخبگان -2

   خارجي اتباع -3

 عالي عبارت است از: دانشگاه و مبسسات آموزش علمي هيأت اعضای مراتب

 پژوهشی آموزشی ردیف

 مربي پژوهشيار مربي آموزشيار 1

 مربي پژوهشي مربي آموزشي 2

 استاديار پژوهشي استاديار آموزشي 3

 دانشيار پژوهشي دانشيار آموزشي 4

 استاد پژوهشي استاد آموزشي 5

 

 نامه نآيي اين ضوابط و شرايط با متناسب ،مبسسه در خدمت به ورود بدو در استخدام شرايط واجدين انتصاب

 استاديار و آموزشي استاديار مرتبه يا و پژوهشي مربي و آموزشي مرتبه مربي با پيماني استخدام وضعيت در صرفا

 . باشدمي پذير پژوهشي امکان

 ييک علمي هيأت در در مبسسه، استخدام از مبل، مبسسه در خدمت به ورود متقاضي که صورتي در -1 تبصره

 ابقهس استادياری از باالتر علمي مرتبه با کشور از فناوری خارج و پژوهشي عالي، آموزش مبسسات وها دانشگاه از

 مبسسه هک آن به مشروط استادی يا و دانشياری مرتبه با خدمت به ورود بدو وی در انتصاب باشد، داشته عضويت

 مرتبه ایارتق نامه و آيين نامه آيين اين مقررات و ضوابط رعايت با باشد، وزارت تأييد مورد اعتبار لحاظ به همربوط

 . بود خواهد بالمانع

 از و بوده دکتری مدرک دارای بايد شخص باشد، شده ميد دکتری نياز مورد مدرک اگر فراخوان در نام ثبت زمان در

 از دفاع رب مبني تحصيل محل دانشگاه از رسمي مدرکي اينکه مگر ،گردد مي جلوگيری دکتری دانشجويان نام ثبت

 سيکارشنا نياز مورد مدرک باشد شده ميد فراخوان در که مواردی در و نمايد ارائه بودن التحصيل فارغ و نامه پايان

 ممانعت و خودداری ارشد کارشناسي دانشجويان نام ثبت از و بوده ارشد کارشناسي مدرک دارای بايد شخص ،ارشد
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 راخوانف در شرکت حق بورسيه متعهدين و باشد مي خود مقررات و ضوابط مطابق بورسيه اشتغال و تعهد. شود مي

  .دنندار را بورسيه غير های

مانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمي ايران(  « 44»ماده « ز»تبديل وضعيت ايثارگران )مشمول بند وانتصاب 

(، آزادگان 25/0شامل رزمندگان با پيش از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان باالی بيست و پنج درصد)

(، فرزندان شهداء و فرزندان آزادگان با بيش از سه سال 50/0باالی سه سال اسارت، فرزندان جانبازان باالپنجاه درصد)

وزارتخانه های علوم، تحقيقات و فناوری و بهداشت، درمان و  سارت که دارای مدرک دکتری تخصصي مورد تأييدا

 ن جايگزين آن مي باشند.بع ضوابط و مقررات مربوط و موانيآموزش پزشکي مي باشند تا

 مورخ 710109/7 شماره بخشنامه به توجه با و اسالمي شورای مجلس در توسعه ششم برنامه مفاد تصويب به عطف

 در عالي آموزش حوزه با مرتبط مواد ابالغ موضوع با عتف وزارت مجلس امور و حقومي محترم معاونت 27/1/96

 اه دانشگاه جذب اجرايي هيات های دبيرخانه؛ رساند مي استحضار به ايران اسالمي جمهوری توسعه ششم برنامه

 ششم برنامه مانون 90 ماده پ بند مفاد 96 سال ابتدای از، ايثارگر عزيز متقاضيان های پرونده به رسيدگي در موظفند

 از هدست اين درباره را االشاره فوق بند در مذکور شرايط و نموده توسعه پنجم برنامه مانون 44 ماده ز بند جايگزين را

 .نمايند احراز متقاضيان

 جذب هيأت علمي طرح سربازی 

ي از کادر آموزشي و يا پژوهشي خود در نياز به منظور تأمين بخش در صورتمي توانند  مبسسات آموزش عالي

اد در دوره د. اين دسته از افرنامدام نماي وظيفه  ی مشمولين نظامچارچوب تشکيالت سازماني مصوب نسبت به کارگير

ماني ي پيدر مالب تعهد خدمت از هر نظر تابع مقررات ناظر بر اعضای هيأت علم « طرح سربازی وظيفه» ضرورت و 

 خواهند بود. 

در صورتي که پس از انقضای مدت تعهد، فرد به استخدام مبسسه درآيد، مدت تعهد جزو سنوات خدمت  -

ی تبديل وضعيت آموزشي و پژوهشي وی محسوب خواهد شد.  ليکن مدت مذکور جزو حدامل مدت تومف الزم برا

 باشد. وی به رسمي آزمايشي نمي

رضايت از خدمت فرد در مدت ضرورت مجاز است نسبت به فسخ مرارداد امدام و مبسسه در صورت عدم  -

 ل معرفي نمايد. ئووی را جهت انجام خدمت وظيفه به مقامات مس
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ی را مبسسه در صورت عدم رضايت از خدمت فرد در مدت تعهد مجاز است نسبت به فسخ مرارداد امدام و و -

ها و مبسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوری به وزارت معرفي ير دانشگاهيابي برای اتمام دوره تعهد در ساجهت جا

 نمايد. 

مدت خدمت اعضا در دوره پيماني و يا دوره رسمي آزمايشي، با رعايت ساير شرايط جزو سابقه خدمت عضو  -

 گردد. محسوب مي

يع  قف دو پايه استحقامي ترفبه مشمولين طرح سربازی برای دوره تعهد به ازای هر سال خدمت، يک پايه تا س -

 گيرد. تعلق مي

ها و مبسسات آموزش عالي و تحقيقاتي افرادی که در اجرای مانون نحوه تأمين هيأت علمي مورد نياز دانشگاه -

و  وندشها و مبسسات آموزش عالي و تحقيقاتي کشور به کار گمارده کشور به عنوان عضو هيأت علمي در دانشگاه

وظف ، مدهندبسسات آموزش عالي ادامه تحصيل مها و های مورد نياز دانشگاهيا برای کسب تخصص در يکي از رشته

 ،ودخ برای فارغ التحصيالن داخل کشور حداکثر ظرف يک سال از تاريخ فراغت از تحصيلدر مهلت مقرر  مي باشند

 را به حوزه وظيفه مربوطه معرفي تا دفترچه آماده به خدمت، بدون مهر غيبت اخذ نمايند. 

از تاريخ فراغت از تحصيل  فارغ التحصيالن داخل و خارج کشور مشمول اين مانون، حداکثر ظرف يک سال -

يده يقاتي کشور گردها و مبسسات آموزش عالي و تحقجذب يکي از دانشگاه ،به عنوان عضو هيأت علمي مي بايست

 ها و مبسسات آموزش عالي ادامه تحصيل دهند. های مورد نياز دانشگاهو يا جهت کسب تخصص در يکي از رشته

(، به کارگيری اعضای هيأت علمي انجام نشود و يا جهت کسب 2در صورتي که ظرف مدت مندرج در ماده ) -

ن صيالنگردند، اين مبيل فارغ التح سسات آموزش عالي پذيرفتهها و مبهای مورد نياز دانشگاهتخصص در يکي از رشته

های اجرايي موظف مي باشند خدمت دوره ضرورت خود را برابر مقررات مانون خدمت وظيفه عمومي و آيين نامه

 آن، مانند ساير مشموالن فارغ التحصيل، انجام دهند. 

و مبسسات آموزش عالي و تحقيقاتي کشور پذيرفته ها کليه افرادی که به عنوان عضو هيأت علمي در دانشگاه -

 مي شوند موظفند بين سه تا چهار سال خدمت نمايند. 

مدت خدمت دوره ضرورت اعضای هيأت علمي از تاريخ شروع دوره آموزشي در مراکز آموزش نظامي محاسبه  -

 گردد. مي

أت علمي بعد از تاريخ مندرج در در صورتي که تاريخ شروع آموزش نظامي داوطلبان عضويت در کادر هي -

دفترچه آماده به خدمت باشد، فرد داوطلب ضمن اخذ گواهي از وزارتخانه ذی ربط جهت تصحيح تاريخ اعزام به 

 حوزه صادرکننده دفترچه آماده به خدمت مراجعه مي نمايد. 
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لي و تحقيقاتي کشور مي ها و مبسسات آموزش عافارغ التحصيالن موضوع مانون در زمان اشتغال در دانشگاه -

 گاهتوسط دانشها و مبسسات آموزش عالي، در مراکزی که توانند در ساعات فراغت با توجه به مقررات جاری دانشگاه

 شود، فعاليت نمايند. مربوطه تعيين مي

ها و مبسسات آموزش حقوق و مزايای اعضای هيأت علمي در طول خدمت دوره ضرورت از اعتبار دانشگاه -

 عالي و تحقيقاتي کشور پرداخت خواهد شد. 

ميزان حقوق و مزايای اين دسته از اعضای هيأت علمي پس از طي خدمت نظام وظيفه، معادل ساير اعضای  -

 باشد. هيأت علمي هم تراز مي

ها و مبسسات آموزش عالي و تحقيقاتي کشور موظفند موارد غيبت و يا هرگونه تخلف ديگر مشمولين اهدانشگ -

دهنده اعالم  شاغل را در زمان خدمت دوره ضرورت از طريق وزارتخانه ذی ربط به مرارگاه ستاد نيروی آموزش 

 نمايند. 

ها و مبسسات آموزش عالي بعد از پايان گاهاستخدام اعضای هيأت علمي از طريق نحوه تأمين هيأت علمي دانش -

 باشد. خدمت دوره ضرورت به صورت رسمي آزمايشي بالمانع مي

ه ها و مبسسات آموزش عالي بکساني که با استفاده از مقررات مانون نحوه تأمين هيأت علمي مورد نياز دانشگاه -

ه ضوابط و مقررات مصوب آموزش عالي مربوط به ند کليا کار گرفته مي شوند و يا به تحصيل ادامه مي دهند مکلف

 خود را رعايت نمايند. 

خروج از کشور برای کليه اعضای هيأت علمي و دستياران موضوع مانون در غير از موارد حج و بيماری صعب  -

 باشد. العالج و ساالنه حداکثر به مدت يک ماه برای شرکت در مجامع علمي و سمينارها، ممنوع مي

مي وهشي مناسب تهيه و آن را به مجامع علن چنانچه بتوانند مقاالت علمي پژآن دسته از مشمولين اين مانو -تبصره

در صورت پذيرش مقاالت مذکور در مجامع موصوف، مي توانند با سپردن وثيقه ملکي يا نقدی  ،المللي ارايه دهندبين

ش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تعيين که نوع و ميزان آن حسب مورد به وسيله وزارتين فرهنگ و آموز

 شود از کشور خارج شوند. مي

ها و يا مبسسات آموزش عالي و در صورتي که داوطلبان موضوع اين آيين نامه پس از شروع به کار در دانشگاه -

ش ، پس از طي آموزاز مواد مندرج در اين آيين نامه تخلف نمايند و تخلف مذکور ءتحقيقاتي کشور به نحوی از انحا

باشد، متخلف بقيه خدمت دوره ضرورت را در نيروی آموزش دهنده طي خواهد نمود.  چنانچه متخلف دوره نظامي

آموزش نظامي را طي ننموده باشد، مانند ساير مشموالن مشابه از طريق اداره وظيفه عمومي در صورت بالمانع بودن 

 به خدمت اعزام خواهد شد. 
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که حسب مورد به تأييد وزارتين فرهنگ و آموزش  اخدمت دوره ضرورت مربوط به پرسنل مذکو رگواهي انجام  -

عالي و يا بهداشت، درمان و آموزش پزشکي رسيده باشد به مرارگاه ستاد نيروی آموزش دهنده ارسال و مرارگاه مذکور 

 ارسال خواهد نمود.  کارت پايان خدمت دوره ضرورت را برابر مقررات صادر و به وزارتخانه ذی ربط

هيأت عالي جذب اعضای هيأت علمي دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي  5/11/1395مورخه  185جلسه   طبق مصوبه

 گاه ها بايد مجددا در فراخوانمشمولين طرح سربازی بعد از اتمام طرح برای ادامه عضويت هيأت علمي در دانش»کشور

 «.جذب بررسي شود همچون ساير متقاضيان متقاضيان جذب شرکت نموده و صالحيت علمي و عمومي

هاي فرایند انصراف یا تغییر اولویت انتخاب متقاضیان عضویت در هیأت علمی مؤسسات توسط هیأت       

 مرکزي جذب 

ها و مراکز آموزش عالي در يکصد و يکمين جلسه  مورخ هيأت عالي جذب اعضای هيأت علمي دانشگاه

يا تغيير اولويت انتخاب متقاضيان عضويت در هيأت علمي مبسسات را به شرح ذيل ، فرايند انصراف 10/05/1391

 تعيين نمود:

های متقاضيان عضويت در هيأت علمي های اجرايي جذب مي بايست پس از ابالغ رأی تأييد صالحيتهيأت -1

امي و غيره نسبت های مرکزی جذب تابعه و پيش از انجام مراحل بعدی اداری مانند اخذ رديف استخدتوسط هيأت

 به اخذ تعهد خدمت به مبسسه متقاضيان عضويت در هيأت علمي امدام نمايند. 

های مرکزی جذب از کل دوره فراخوان درصورت امتناع متقاضيان از سپردن تعهد خدمت به مبسسه، توسط هيأت

 حذف خواهند شد. 

، از تقاضای خود پس از تأييد  درصورتي که متقاضي عضويت در هيأت علمي مبسسه اولويت اول انتخاب -2

تواند جهت تغيير اولويت مي ،های مرکزی جذب و سپردن تعهد خدمت به مبسسه مزبور منصرف شده باشدهيأت

طبق مصوبه نحوه جذب اعضای هيأت علمي متعهد خدمت به مبسسات ديگر مصوب هشتاد و چهارمين جلسه مورخ 

 عمل نمايد.  02/08/1390

عضويت در هيأت علمي مبل از صدور رأی هيأت اجرايي جذب مبسسه و تأييد هيأت چنانچه متقاضيان  -3

مرکزی جذب وزارتين علوم، تحقيقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، تقاضای انصراف يا تغيير 

 اولويت انتخاب خود را داشته باشند، مي بايست طبق فرايند ذيل عمل نمايند:

د را کتباً به مبسسه اعالم کرده و سپس تقاضای کتبي خود را مبني بر تغيير اولويت انتخاب ابتدا انصراف خو  -3-1

 های مرکزی جذب تقديم نمايند. به هيأت
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های مرکزی نيز پس از استعالم انصراف متقاضي از مبسسه درصورت صالحديد نسبت به تغيير هيأت  -3-2

 اولويت متقاضي امدام نمايند. 

های مرکزی جذب موظف به درج نحوه انصراف يا تغيير اولويت در کليه اين مصوبه ، هيأتاز تاريخ ابالغ  -4

 های بعدی مي باشند.  فراخوان

 فرايند»  عنوان با علمي هيأت اعضای جذب عالي هيأت 10/05/1391 مورخ جلسه يکمين و يکصد مصوبه پيرو

 هایهيأت است ذکر به الزم «مبسسات علمي هيأت در عضويت متقاضيان انتخاب اولويت تغيير يا انصراف

 روندهپ بار يک برای اصرف پزشکي آموزش و درمان بهداشت، و فناوری و تحقيقات علوم، وزارتين جذب مرکزی

 هااولويت يرتغي يا و پرونده تکميل به مربوط امور کليه و نمايند مي بررسي را علمي هيأت در عضويت متقاضيان

 .است پذير امکان مرکزی هایهيأت نهايي تأييد از پيش

 شکایات به  رسيدگي مراحل و مراجع

 اين 2 ماده در مذکور موارد ساير و استخدام داوطلب صالحيت به رسيدگي مرجع اولين اجرايي هيأت:  7 ماده

 . باشدمي دستورالعمل

 از ماه دو مدت به دوم نظر تجديد يا و اول نظر تجديد، بدوی صادره رأی به اعتراض جهت مقرر مهلت:  8 ماده

 . باشدمي رأی ابالغ زمان

 :بود خواهد ذيل شرايط با داوطلبان به آراء ابالغ زمان مالک:  تبصره

 (داوطلبان کليه به نتيجه زمان مبلي اعالم شرط با  بار يک حدامل)  رسانياطالع هایشبکه طريق از: الف

 مرکزی هيأت يا اجرای هيأت توسط شاکي به رأی ابالغ تاريخ: ب

 اصلح انتخاب يا عمومي شرايط واجد اجرايي هيأتهای توسط بررسي بدوی مرحله در که داوطلباني:  9 ماده

.  مايندن نظر تجديد تقاضای و نموده اعتراض صادره رأی به کتبا مقرر مهلت در توانندمي نشوند داده تشخيص

 . نمايندمي امدام مقرر مهلت در مجدد رأی صدور و بررسي به نسبت اجرايي هيأت مرحله اين در

 ييدتأ اصلح انتخاب يا عمومي ضوابط احراز عدم بر مبني بدوی رأی، اول نظر تجديد مرحله در چنانچه: 10 ماده

 رکزیم هيأت به مقرر مهلت در اکتب را خود اعتراض تواندمي، باشد داشته اعتراض آن به نسبت داوطلب و شود

 . نمايدمي امدام مجدد رأی صدور و بررسي به نسبت مرکزی هيأت، نظر تجديد دوم مرحله در. نمايد ارائه

 . بود خواهد ماه دو مرکزی و اجرايي هيأتهای در نظر اعالم و شکايات به رسيدگي زمان مدت:  11 ماده
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، داوطلب به دوم يا اول نظر تجديد، بدوی  صادره رأی ابالغ ضمن موظفند ومرکزی اجرايي هيأتهای: 12 ماده

  .نمايند ذکر را رأی به اعتراض جهت مانوني مهلت و بعدی کننده نظر تجديد مرجع، بودن نظر تجديد مابل

 مرکزی هيأت از دوم مرحله در بار يک و اجرايي هيأت از اول مرحله در بار يک فقط تواندمي داوطلب: 13 ماده

 . باشدنمي مجاز مذکور مراجع از يک هر در بار يک از بيش شکايت نمايد نظر تجديد تقاضای

، لبداوط مجدد شرکت صورت در.  بود نخواهد ديگر مقاطع در شرکت از مانع مقطع يک در پذيرش عدم:  تبصره

 شکايت (باشدنمي عمل مالک مبلي صالحيت احراز عدم.  ) باشدمي فرد فعلي وضعيت مبنای بر صالحيت احراز

 . باشدمي رسيدگي مابل مقررات برابر

 اجرای از يا و دهد تغيير را اجرايي هيأتهای يا مرکزی هایهيأت آراء تواندنمي ودولتي اداری مقام هيچ: 14 ماده

 . نمايد اتخاذ ديگری تصميم يا و ابطال را آن عالي هيأت که مواردی در مگر کند جلوگيری آن

 رأی ابالغ از پس باشد معترض مرکزی هيأت سوی از صادره رأی به نسبت داوطلب که صورتي در: 15 ماده

 هيأت آن از مجدد بررسي تقاضای و نموده ارائه عالي هيأت به کتباً را خود اعتراض مقرر مهلت در تواندمي

 . نمايد

 اول رنظ تجديد مراحل که بود خواهد رسيدگي مابل صورتي در جذب عالي هيأت به داوطلب شکايت:  تبصره

 . باشدنمي است عالي هيأت بودن اليد مبسوط معنای به که 16 ماده نامض ماده اين. باشد شده طي دوم و

 آراء به نسبت مرجع ترينعالي عنوان به تواندمي عالي هيأت نامهآيين اين در مقرر مراجع بر عالوه: 16  ماده

 . باشدمي االجراالزم و مطعي مرحله هر در عالي هيأت نظر نموده رأی صدور و رسيدگي مرحله هر در صادره

 شکایات به رسيدگي نحوه

 تبيک اعتراض: از عبارتند مرکزی  و اجرايي هيأتهای آرای نظر تجديد و شکايات به رسيدگي مبنای: 17 ماده 

 عالي هيأت دستور و تشخيص يا و( وی مانوني نماينده يا)  ذينفع

 :شود ميد زير نکات بايد نظر تجديد درخواست جهت شاکي کتبي شکوائيه در: 18 ماده

 امضاء و ملي شماره، شناسنامه شماره، خانوادگي ونام نام 

 اينترنتي آدرس و تماس تلفن شماره، سکونت و کار محل نشاني 

 شکوائيه در صادره آراء يا رأی درج با اعتراض مستندات يا داليل، جهات ارائه  
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 مراجعه صورت در ثبت و شاکي اعتراض دريافت از پس موظفند عالي و مرکزی، اجرايي هيأتهای: 19 ماده

 . بود خواهد نظر تجديد آغاز مبنای اعتراض وصول تاريخ.  دهند تحويل وی به را آن رسيد حضوری

 تحويل رمقر مهلت در و امضاء وی مانوني نماينده يا و داوطلب توسط که است رسيدگي مابل شکايتي: تبصره

 . شود کننده رسيدگي مرجع

 مصوبه 6 ماده 3 بند موضوع از، نفر دو جايگزين مرکزی هيأت از نماينده نفر دو اول نظر تجديد در: 20 ماده

 دورص به نسبت و گرفته مرار بررسي مورد داوطلب کتبي دفاعيات جلسه اين در.  گردندمي وظايف و اهداف

 . شد خواهد امدام رأی

 صورت در نيز و پرونده مالحظه از پس شد خواهد انجام مرکزی هيأت در که دوم نظر تجديد در: 21 ماده

 . شد خواهد امدام رأی صدور به نسبت مجددا وی حضوری دفاعيات استماع از پس داوطلب درخواست

 مکفي را داوطلب پرونده در موجود موارد صورتيکه در دوم و اول نظر تجديد در کننده رسيدگي مراجع: 22 ماده

 کنندگانبررسي توسط آور اطمينان مجدد هایبررسي به نسبت موظفند ندهند تشخيص رأی صدور برای متقن و

 . نمايند نظر اعالم و بررسي را امر جوانب همه شاکي مستندات و داليل به توجه با و نموده امدام جديد

 صورت مرکزی هيأتهای طريق از عالي هيأت با شاکيان پرونده به رسيدگي خصو  در مکاتبات: 23 ماده

 . پذيردمي

 هب رسيدگي نتيجه داوطلب کتبي درخواست صورت در موظفند مرکزی هایهيأت و اجرايي هيأتهای: 24 ماده

 . نمايند اعالم وی به کتبي و محرمانه، کلي طور به را شکايات

 در همچنين. باشندمي صادره احکام و آراء ابالغ و تصميمات اجرای مسئول اجرايي هایهيأت دبيران: 25 ماده

 . باشدمي مرکزی هيأت دبير عهده به امور اين انجام نظر تجديد دوم مرحله

 مجاز آن افشای و بوده محرمانه متقاضي پرونده در جذب مراحل در آمده دست به اطالعات کليه: 26 ماده

 . شد واهدخ برخورد ياتخلفاتي و مضايي مربوطه مقررات طبق متخلفين با موارد افشای صورت در.  باشدنمي

 را کنندگانبررسي و گرانمصاحبه، محققين، اجرايي هيأتهای، مرکزی هایهيأت اعضای از يک هيچ: 27 ماده

 صدور همچنين و مدارک، اطالعات آوریجمع برای ضوابط و مقررات طبق که وظايفي با ارتباط در تواننمي

 . داد مرار مضايي تعقيب تحت دارند رأی
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 سبح آنان پرونده، گردند اداری تخلفات يا عمومي جرايم مرتکب فوق افراد از يک هر که صورتي در: تبصره

 ايرس يا و اداری تخلفات به رسيدگي هيأتهای، مضايي مراجع به مرکزی هایهيأت يا عالي هيأت توسط مورد

 .شد خواهد ارجاع ذيربط مراجع
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 فراخوان   ثبت نام در  نکات مهم

  مي باشد الزم به ذکر در صورت اطمينان از اعالم رشته  دارای هزينهبا توجه  به آنکه ثبت نام در فراخوان

در صورت واريز وجه به هيج عنوان وجه پرداخت شده سپس واريز وجه  انجام شود و تطابق شرايط 

 .دبنابراين  الزم است متقاضيان اين را مد نظر داشته باشن عودات داده نخواهد شد

  ا، ومه هرز دريافتمعني دعوت به مصاحبه علمي نمي باشد دانشگاه ها پس از در فراخوان به ثبت نام

صاحبه ممتقاضي به  دريافتي مورد تأييد دانشگاه باشد مهورز ي کهدر صورتمي کنند و  آن ها را بررسي

مه دريافتي مورد تأييد مرار نگيرد عدم تأييد خورد به معني اين وو در صورتي که رزخواهد شد دعوت 

 است.  مه اين متقاضي مورد تأييد دانشگاه نبودهوو رز به مصاحبه دعوت نخواهد شداست که 

  اشد و شرايط متقاضي بمتناسب با دمت مورد نظر شود و رشته انتخاب شود که در انتخاب اولويت رشته

 مه رزو بررسيرشته را در اولويت خود انتخاب کند که شرايط آن را نداشته باشد در چناچه متقاضي 

 خواهد شد.  حذف 

  نموده دمت نياز اعالم در موجود شرايط و جنسيت نوع و مدرک  به يد متقاضيبا ها اولويت تعيين برای 

 .باشد داشته همخواني بايد متقاضي گرايش و رشتهاولويت انتخابي بايد با  و

 مد ایه اولويت دانشگاهها نياز اعالم مسمت از خود اطالعات تکميل از مبل متقاضيان که است شايسته 

 از بعد تا نمايند يادداشت و مشاهده اند کرده لحاظ را خود گرايش و رشته آنها انتخاب در که را نظر

 ها انتخاب کنند. اولويت  مسمت در را آنها وجه واريز

  منحصرا به صورت اينترنتي و از طريق سايت مرکز جذب اعصای هيأت علمي به ثبت نام  در  فراخوان

ي باشد  کليه متقاضيان ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و م  www.mjazb.irنشاني: 

مودن مدارک و اطالعات پس از مطالعه دميق شرايط و ضوابط ) در صورت دارا بودن شرايط( و فراهم ن

 مورد نياز نسبت به ثبت نام در فراخوان امدام کنند.

  الزم به ذکر است رزومه های دريافتي توسط خود دانشگاه  مورد بررسي مرار مي گيرد بنابراين برای هر

 اجعه کنند. نند مرکمي  انتخاب خود اولويتگونه پيگيری، متقاضيان الزم است  صرفا به دانشگاهي که در 

 

http://www.mjazb.ir/
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 سامانه جامع جذب اعضای هيأت علميمعرفي 

ای و مستقل در جذب اعضای هيات علمي و نيز بي اطالعي داوطلبان از جزيرهبه منظور اجتناب از عملکرد  

ی خود، مقرر شد نرم افزار جامعي که بتواند تمامي فرآيندها از آغاز تا پايان را پوشش روند رسيدگي به پرونده

رداری باکنون به همّت متخصصان بهره سامانه در دستور کار مرکز مرار گيرد. اين  93ی چهارم سال هد در سه ماههد

 گشته و از چند زير سيستم اصلي به شرح زير تشکيل شده است:

 هااعالم نياز دانشگاه     .1

 متقاضيان ثبت تقاضای      .2

 علمي و صالحيت عموميهای توانمندی ي جذب و گروهاجرايها در هيأت بررسي محتوای پرونده     .3

 هاها در هيأت مرکزی جذب و تطبيق رعايت آئين نامهکنترل پرونده     .4

 .ها به شکل مجزا تشريح شده استدر ادامه هر يک از اين زير سيستم 

 ها اعالم نیاز دانشگاه  

 یهوشمند بوده و بر اساس سهميه کامالها در اين سامانه ها و تخصيص سهميه به دانشگاهاعالم نياز دانشگاه

ا  ی اختصباشد. در ضمن نحوهاختصا  داده شده به دانشگاه از سوی دفتر نظارت و ارزيابي وزارت علوم مي

در  کشور( که سامانهعلمي  سهميه از طرف دفتر نظارت بر اساس اطالعاتي )مانند آمايش سرزميني و نقشه جامع 

 باشد.دهد مين دفتر مرار مياختيار آ

 اي به متقاضیثبت رزومه متقاضیان و اطالع رسانی مرحله

اين بخش شامل فراخوان جذب پيماني، بورس، طرح سربازی و همچنين ارسال درخواست متقاضيان تبديل 

شهيد و  بنياد ي نخبگان،لباشد. در اين مسمت سعي شده تا سامانه از امکانات نهادهايي مانند بنياد موضعيت مي

مند امور ايثارگران و تأييديه مدرک تحصيلي جهت استعالم خود اظهاری افراد شرکت کننده در فراخوان، بهره

های اعالم نياز و شرايط گردد. از ديگر امکانات اين بخش غربالگری و معرفي متقاضيان بر اساس شاخص

 یراجعه به اين سامانه مي توانند روند پيشرفت پروندهباشد. در ضمن متقاضيان جذب با مها مياختصاصي دانشگاه

 باشد.خود را پيگيری نمايند. به عبارتي اين بخش پل ارتباطي بين متقاضي و هيأت اجرايي مرکز جذب مي

 ها فرایند هيأت اجرایي دانشگاه 

توان به موارد زير مياين بخش شامل فرايند داخلي و امکانات هيأت اجرايي جذب دانشگاه بوده که از آن جمله 

 کرد: هاشار

 های علمي و عمومي هيأت اجرايي جذب بندی جلسات کارگروهزمان.1
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 معرفي اعضای کارگروه .2

 های علمي و عمومي هيأت اجرايي جذبامضای ديجيتال صورت جلسات کارگروه .3

 اعالم نتيجه به متقاضي و مرکز جذب .4

پس از گذر از فرايند صدور احکام هيأت  هيأت اجرايي اعضایامکان تعريف امضای ديجيتال برای  .5

 اجرايي توسط مرکز جذب

 يندآارسال پرونده الکترونيک و کامل به مرکز جذب برای ادامه فر .6

 ها های اجرايي جذب دانشگاهگيری و بررسي عملکرد هيأتامکان گزارش .7

 .های اجرايي بر اساس ضوابطامکان امتيازبندی هيأت .8

 روند پيگيری پرونده و طرح در جلسات هيأت مركزی
 اين بخش شامل فرايند داخلي مرکز جذب اعضای هيأت علمي بوده که موارد زير را پوشش مي دهد:

 ثبت دبيرخانه .1

 بررسي کارشناسي پرونده های جذب پيماني -2

 بررسي کارشناسي پرونده های تبديل وضعيت -3

 یرأطرح در هيأت مرکزی و ابالغ  -4
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 راهنمای ثبت نام در  فراخوان

 حساب كاربریایجاد 

که هنوز در سامانه متقاضيان  مي باشد   ايجاد حساب کاربری، www.mjazb.irورود به سايت پس از  اولين مرحله

تقاضيان م الزم است ابتدا  حسای کاربری تشکيل دهند  و برای تشکيل حساب کاربری اند، انجام نداده را  ثبت نام اوليه

  ند.کنرا بايد انتخاب  ثبت نام متقاضیان جذب گزينه "علميسامانه جامع جذب اعضای هيأت "از مسمت  بايد 

  

مي توانند در سامانه  ريبایجاد حساب کاربا کليک بر روی گزينه   جذب  در مسمت ورود متقاضيانو هم چنين 

 ثبت نام کنند.
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گردد. متقاضي به اين صفحه هدايت مي ،پيوند ايجاد حساب کاربری در مسمت پايين صفحه ورود با کليک بر روی

باشند، مادرند با تکميل و فامد حساب کاربری مي در اين صفحه کاربراني که در سامانه ثبت نام اوليه انجام نداده

. اطالعات دريافتي از کاربر به شرح زير کنندثبت  ده، حساب کاربری جديد در سامانه اطالعات نمايش داده ش

 باشد:مي

          :)در اين مسمت الزم است متقاضي کد ملي خود را با دمت وارد نمايد چراکه اين کد کد ملی )نام کاربري

 اش تلقّي خواهد شد.از اين پس بعنوان نام کاربری وی به منظور ورود به حساب کاربری

 درصورت ثبت کد ملي در سامانه امکان حذف و ويرايش آن امکان پذير نمي باشد

         :طور اش در نظر بگيرد. همانالزم است متقاضي رمز عبوری را به منظور ورود به حساب کاربری کلمه عبور

 کاراکتر باشد. 8که در باالی صفحه توضيح داده شده، نام کاربری بايد حدامل شامل 

         :ور، الزم است رمز مربوطه را متقاضي به منظور اطمينان از صحيح وارد کردن کلمه عب تکرار کلمه عبور

 مجدداً وارد نمايد.

         :در اين مسمت الزم است متقاضي نام خود را به زبان فارسي وارد نمايد. نام 

         :در اين مسمت الزم است متقاضي نام خانوادگي خود را به زبان فارسي وارد نمايد. نام خانوادگی 

         :در اين مسمت الزم است متقاضي نام پدر خود را به زبان فارسي وارد نمايد. نام پدر 

          متقاضي آدرس پست الکترونيک فعال خود را جهت هرگونه ارتباط بعدی سامانه  پست الکترونیک(:)ایمیل

تحويل  اضيکند الزم به ذکر است پيام تأييد حساب کاربری نيز از طريق همين آدرس به متقبا وی وارد مي

 شود.داده مي

         :متقاضي در اين مسمت شماره تلفن همراه خود را جهت ارتباط صوتي و پيامکي با سامانه وارد  تلفن همراه

 نمايد.مي

         :در انتها نياز است متقاضي کد امنيتي را که در پايين اين کادر به شکل تصويری متشکل از چند  کد امنیتی

حاوی اعداد نمايش داده شده، وارد نمايد. در صورت عدم توانايي در خواندن کد امنيتي با شکل مربعي 

کليک بر روی آيکون توليد مجدد که در شکل زير با پيکان مرمز مشخص شده، کد امنيتي جديد را دريافت 

 نمايد.
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و موانين از طريق تيک زدن عبارت مربوطه در  در انتها الزم است کاربر موافقت خويش را در ارتباط با مطالعه راهنما

 پايين صفحه اعالم دارد.

 تأیيد 

شود. اطالعات مربوط به آن در کادر باالی صفحه نمايش داده مي ،با کليک بر روی کليد تأييد در صورت وجود خطا 

بديهي است در صورت عدم وجود خطا، ايجاد حساب کاربری با موفقيت به پايان خواهد رسيد. در اين مرحله پيام 

رد ف گردد. با نمايش اين پيامتصديق مطابق آنچه در شکل زير آمده، جهت اطمينان متقاضي بر روی صفحه نمايان مي

سازی حساب کاربری که به متقاضي الزم است جهت اطمينان سامانه از صحت اطالعات وارده بر روی لينک فعال

 شکل خودکار به آدرس پست الکترونيک وی ارسال شده کليک نمايد تا حساب کاربری وی فعال گردد
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 ورود به سامانه

 ان  جذبورود متقاضی گزينهصفحه اصلي با کليک بر روی  ريق اند از طکاربراني که مبال در سامانه ثبت نام کرده

 د:باشتوانند وارد حساب کاربری خود شوند. اطالعات مورد نياز برای ورود به حساب کاربری به شرح زير ميمي

 

        :)در اين مسمت کاربر کد ملي خود را، که به هنگام ثبت نام در سامانه  کد ملی )نام کاربري

 کند.ارائه داده، وارد مي

        :برای ورود به سامانه کاربر در اين مسمت رمزی را که به هنگام ثبت نام در سامانه  رمز عبور

حين وارد  نمايد. )الزم به ذکر است کاربر دربرای حساب کاربری خود تعريف کرده وارد مي

 کردن اين رمز به زبان ورودی صفحه کليد توجه نمايد.(

        :ی در پايين اين کادر به شکل تصويردر انتها نياز است متقاضي کد امنيتي را که  کد امنیتی

متشکل از چند شکل مربعي حاوی اعداد نمايش داده شده، وارد نمايد. در صورت عدم توانايي 
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با کليک بر روی آيکون توليد مجدد که در شکل زير با پيکان مرمز در خواندن کد امنيتي 

 مشخص شده، کد امنيتي جديد را دريافت نمايد.

       :پس از تکميل اطالعات شرح داده شده کاربر به منظور ورود به حساب کاربری خويش  ورود

 .نمايدکليک مي ورودروی کليد 

 

 بازیابي رمز عبور

 "رمز عبور خود را فراموش کرده اید"مي توانند با کليک بر روی گزينه عبور خود را فراموش کنندکاربراني که رمز 

 رمز عبور خود را بازيابي کنند.
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 مادر خواهند بود که رمز کد ملي خوداند با وارد کردن در اين صفحه کاربراني که رمز عبور خود را فراموش کرده

 پست الکترونيکي اعالم شده کاربر ارسال مي گردد.جديدی از سامانه دريافت نمايند. رمز عبور جديد به 
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 مربوط به متقاضي صفحه 

صفحه  -1جديدی باز مي شود که اين صفحه از چهار مسمت  صفحه سامانه، به متقاضي آميز موفقيت ورود از پس

است که در ادامه همه اين مسمت ها به تفکيک آموزش راهنما  تشکيل شده  -4رکز پيام  م -3رزومه  -2نخست 

 داده خواهد شد.

   

 

 صفحه نخست 

ويرايش  -5راهنما  -4اطالعيه ها   -3تغيير رمز عبور  -2اطالعات تماس  -1مسمت شامل  هشت صفحه نخست از

 .ده وضعيت  تشکيل شده است مشاه -8ثبت نام  -7اعالم نياز دانشگاه ها  -6اطالعات 
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 اطالعات تماس

 .ويرايش کندخود را  پست الکترونيک در مسمت اطالعات تماس متقاضي مي تواند  شماره تلفن و يا 
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 تغيير رمز عبور 

 خود را تغيير دهد.در اين مسمت متقاضي مي تواند رمز عبور 

 

 اطالعيه ها 

 .باخبر شود ی مرکز بخش از آخرين اطالعيه هامتقاضي مي تواند با کليک بر روی  اين 
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 راهنمای سامانه 

ه بيشتر متقاضيان  فهرستي از راهنمای ثبت نام در فراخوان مرار داده شده است که چدر اين مسمت برای راهنمای هر

 ت جست و جو را نيز دارا مي باشد.مابلي

 

 مشاهده و ویرایش اطالعات 

مشاهده و در صورت لزوم  به تفکيک فراخوان های شرکت کرده  توانند اطالعات خود رادر اين بخش متقاضيان مي 

 .اطالعات خود را ويرايش کنند
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 اعالم نياز دانشگاه ها 

، گاهنوع دانشمي تواند اعالم نياز دانشگاه ها را براساس  فراخوان مورد نظر ابتدا  با انتخابدر اين مسمت متقاضي 

دانشگاه، نوع تقاضا و رشته مورد نظر جست و جو کند. در صورتي که دانشگاهي در رشته اعالم نياز کند  نام ،استان

 در اين مسمت نمايش داده خواهد شد.
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 ثبت نام

سبت به ن مي تواند فراخوان مابل ثبت  نام را مشاهده مي کند و  ،در  اين مسمت متقاضي با کليک بر روی  ثبت نام

 .امدام کند در آن فراخوان ثبت نام

 

 

 بتث مراحل دهنده نمايش چارتورد نظر باز خواهد شد و مبعد از انتخاب و کليک بر روی گزينه ثبت نام صفحه 

 تعيين(3 وجه پرداخت(2 رزومه تکميل (1 بخش سه شامل چارت اين. نمايش داده خواهد شد فراخوان جدول و نام

 ادامه نظورم به. دهدمي انجام فرايند نهايي تأييد تا متوالي شکل به را بخش سه هر پيگيری سامانه. باشدمي اولويت

 بعدی مرحله(2 فعلي وضعيت تعيين (1 بخش سه شامل خود که فراخوان جدول از متقاضي است الزم ثبت، فرآيند

 راخوانف پيوند روی بر کليک با لذا. بگيرد پي را بعدی مراحل و انتخاب را فعال فراخوان باشد،مي  فراخوان نام (3

 . گرددمي رزومه تکميل عنوان تحت فرايند اول گام وارد متقاضي، فعال
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 هتکميل رزوم

تواند با مراجعه به نوارهای گام اول در ورود اطالعات به سامانه تکميل رزومه است. متقاضي در اين صفحه مي

 نشان داده شده است، درصد تکميل فرآيند ثبت را مشاهده نمايد.وضعيت که در شکل زير با پيکان مرمز رنگ 
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 در اين بخش کاربر مادر است اطالعات شخصي خود را که شامل موارد زير است به طور مجزا تکميل نمايد: 

 هویتي اطالعات

توان اين بخش ساختاری ميدر اين بخش متقاضي الزم است اطالعات شخصي خود را وارد سامانه نمايد. از لحاظ 

 را به چهار بخش مجزا که در شکل با کادر مرمز مشخص شده، تقسيم نمود.

باشد. اين اطالعات پيشتر توسط بخش اول حاوی اطالعات اوليه شامل کد ملي، نام و نام خانوادگي فرد متقاضي مي

 باشد.رايش نميوی در حين ايجاد حساب کاربری وارد سامانه شده است. بنابراين مابل وي

د موجود د. مواربخش دوم شامل اطالعات تکميلي فرد متقاضي بوده که الزم است کاربر هريک را با دمت تکميل نماي

 از: در اين بخش عبارتند

         نام پدر 

         شماره شناسنامه 

         تابعيت 

         آخرين وضعيت تحصيلي 

         جنسيت 

         وضعيت تأهل 

         محل تولد با تفکيک کشور/استان/شهر 

         تاريخ تولد 

         محل صدور با تفکيک کشور/استان/شهر 

         تاريخ صدور شناسنامه 

         دين 

         مذهب 

         ذکور متقاضيان وضعيت نظام وظيفه برای 

 باشد.خصو  مستندات و سوابق خويش مي بخش سوم ويژه خود اظهاری متقاضي در

، افتخارات، فرهنگي و پژوهشي، اجرايي، توانمندی دانشگاهي، حوزوی، خبرگان، :سوابق اشاره شده در نه محور

ت راساجتماعي و آموزش تنظيم شده است. با انتخاب هرکدام از اين مستندات زيرمنوی مربوطه به ستون سمت 

 . افه شده و کاربر مادر است با مراجعه به آن اظهارات خود را وارد نمايداضصفحه در ذيل دکمه مستندات 
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بخش چهارم به منظور بارگذاری تصاوير پرسنلي، شناسنامه و کارت ملي کاربر در نظر گرفته شده است. محدوديت 

گ در مت سبز رنسايز و حجم فايل به شکل راهنما در اين صفحه آمده است. بارگذاری تصاوير با کليک بر روی عال

 .پذيردباالی کادر تصوير که در شکل با پيکان مرمز نشان داده شده، انجام مي
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در پايان پس از اطمينان از صحت اطالعات وارده مي توان با کليک بر روی دکمه تأييد تمام موارد فوق را به سامانه 

از تأييد مابل ويرايش مجدد است. در صورت عدم موفقيت در تأييد  وارد نمود. الزم به ذکر است اين اطالعات پس

 .شوداطالعات، مرجع بروز خطا در کادر باالی صفحه با رنگ مرمز مشخص مي

  اطالعات تماس

در اين صفحه کاربر اطالعات تماس اعم از شماره تماس ضروری، شماره همراه، آدرس پست الکترونيکي و نشاني 

به منظور حصول اطمينان سامانه از صحت شماره همراه کاربر و نيز جلوگيری از خطای سهوی  ايد.نمخود را، وارد مي

در ثبت شماره تماس ناصحيح، الزم است کد معتبرسازی که پيشتر هنگام ايجاد حساب کاربری به شماره همراه 

 کليک بر روی عبارتتوان با متقاضي پيامک شده است، در سامانه ثبت گردد. در صورت عدم دريافت اين کد مي

در توضيحات )مطابق شکل زير(، درخواست ارسال مجدد کد نمود. همچنين به منظور ثبت نشاني الزم است « اينجا»

متقاضي، آدرس محل سکونت فعلي خود را در بخش پايين صفحه با جزئيات تاريخ سکونت، آدرس، تلفن و کد 

 پستي وارد نمايد. 
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 نشاني ها

ه منظور گردد. اين صفحه بها از ستون سمت راست، متقاضي وارد صفحه ثبت نشاني ميبا کليک بر روی دکمه نشاني

های دريافت چند آدرس اخير سکونت و کار متقاضي در نظر گرفته شده است. به اين منظور الزم است کاربر نشاني

ي خود را، با انتخاب نوع نشاني و وارد کردن مد نظر اعم ازمحل سکونت مبلي، محل کار فعلي و محل کار مبل

کليک بر روی دکمه افزودن وارد سامانه نمايد. اين روند تا  نهايتا اطالعاتي نظير آدرس دميق، کد پستي و تلفن و 

 .ديابهای متقاضي ادامه ميورود تمام نشاني
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ها و کليک بر روی دکمه افزودن در صورت عدم الزم به توضيح است که همزمان با ورود هر يک از اين آدرس 

شود. در صورت مربوط به آن آدرس در پايين صفحه اضافه مي ، اطالعات وارد شده وجود نقص در اطالعات وارده 

 گردد.به شکل زير، نمايان ميعدم موفقيت در افزودن آدرس خطای مربوطه در کادر باالی صفحه، مشا

 

 

همسراطالعات   

اطالعات همسر خود را وارد سامانه نمايد. اين اطالعات شامل  ، در اين صفحه الزم است متقاضي در صورت تأهل

 موارد زير است.

         مليت 

         تابعيت 

         کد ملي 

          نام 

         نام خانوادگي 

         نام پدر 

         تاريخ تولد 

         دين 

         مذهب 

         پست الکترونيک 

         تلفن همراه 

        تلفن محل سکونت 

          آدرس محل سکونت 

         وضعيت اشتغال 

         آدرس محل کار 
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  تحت پوشش

و تمايل و يا عدم تمايل  است، اطالعات زير را وارد تحت پوشش که  صورتيدر اين صفحه الزم است متقاضي در 

 خود برای استفاده از اين موارد را اعالم نمايد.

  تحت پوشش و يا مورد تأييد بنياد شهيد و امور ايثارگران 

  نوع پوشش 

 ل در استفاده در مزايای ايثارگریتمايل يا عدم تماي 

  نخبه مورد تأييد بنياد نخبگان 
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          نوع نخبگي 

          تمايل يا عدم تمايل در استفاده از مزايای نخبگي 

         هاساير بنيادها، نهادها و سازمان 
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ایثارگری مدارک  

در اين صفحه الزم است متقاضي در صورتي که دارای مدارک ايثارگری است آن را در سيستم ثبت کند. اين 

 زير است:اطالعات شامل موارد 

        تصوير مدرک 

        نوع مدرک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مستندات

 زير سه کميلت گرو در اطالعات ثبت فرايند پيشرفت شد، اشاره پيشتر رزومه تکميل به مربوط صفحه در که همانطور

 در متقاضي اظهاریخود  اطالعات ورود مختص صفحه اين.  است معرفان و مستندات شخصي، اطالعات بخش

 ومس بخش در خود هويتي اطالعات ورود هنگام کاربر که صورتي در ديگر بيان به. است هويتي اطالعات بخش

 افهاض مربوطه اطالعات ورود جهت بخشي مستندات بخش زير در عنوان همان با باشد کرده انتخاب را مستنداتي

 حوزوی، تحصيالت دانشگاهي، تحصيالت علمي، رزومه کارگزيني، احکام: شامل بخش اين منوهای. گرددمي
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 زا يک هر. است  ها نامه توصيه و آموزش اجتماعي، و فرهنگي افتخارات، ها،توانمندی اجرايي، پژوهشي، خبرگان،

 .است آمده راهنما در عناوين همين با هاييبخش در مجزا طور به موارد اين

  احکام كارگزیني

به همراه تصوير ارسال نمايد. اين اطالعات شامل  حکم کارگزيني خود رادر اين صفحه کاربر مي تواند اطالعات 

 موارد زير مي باشد: 

        نوع مدرک 

        تصوير مدرک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی افزودن، اطالعات در سيستم ثبت خواهد شد و پيام زير نمايش داده پس از ورود اطالعات با انتخاب گزينه

 شود.مي

 

 

 ورود اطالعات خطايي وجود داشته باشد به صورت زير نمايش داده خواهد شد.در صورتي که در 
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ر ی ضربدر که دتواند با فشردن دکمهچنانچه پس از ثبت اطالعات متقاضي متوجه خطا در ورود اطالعات شود، مي

 شکل زير نشان داده شده است، اطالعات ثبت شده را حذف نمايد.

 

 

 

 

 

  رزومه علمي

 )بارگذاری( آپلوددر سامانه   pdfمه علمي خود را از مبل به طور کامل  آماده کند و به  صورت فايل  ورز کاربر بايد

 .نمايد
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 تحصيالت دانشگاهي

در صفحه تحصيالت دانشگاهي الزم است کاربر اطالعات مقاطع تحصيلي خود را به ترتيب وارد سامانه نموده و با 

ثبت نمايد.کليک بر روی  دکمه افزودن   

 اطالعات مورد نياز در اين بخش عبارتند از :

         مقطع تحصيلي 

         )نوع مقطع )پيوسته/ ناپيوسته 

         )... / نوع دانشگاه )دولتي/ آزاد/ پيام نور 

         محل تحصيل با تفکيک کشور/ استان/ شهر/ نام دانشگاه 

          رشته / گرايش 

         نمره پايان نامه 

         معدل 

         تاريخ شروع و اتمام تحصيل و صدور مدرک 

         فايل تصوير مدرک 
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کليک کرده و محل ذخيره فايل تصوير مدرک را در  browseجهت بارگذاری تصوير الزم است کاربر بر روی دکمه 

 کامپيوتر شخصي خود مشخص نمايد.

حه به جدول پايين صفرديف پس از ورود اولين مدرک تحصيلي کليک بر روی دکمه افزودن موجب اضافه شدن يک 

گردد. اين روند تا اتمام ورود اطالعات کليه شده و همزمان کليه اطالعات فرم جهت ورود مدرک بعدی پاک مي

 .يابدمدارک تحصيلي فرد متقاضي ادامه مي

مجدد هر يک از مقاطع وارد شده کاربر مي تواند با کليک بر روی آيکون مشخص شده در صورت نياز به ويرايش 

در شکل زير امدام به اين امر نمايد. همچنين در شرايط نياز به حذف يک مدرک ثبت شده، اين کار با کليک بر روی 

 .آيکون ضربدر در شکل زير امکان پذير خواهد بود

 

 

 

گردد. بديهي است عدم رت عدم وجود خطا اطالعات مربوطه در سامانه ثبت ميبا کليک بر روی دکمه تأييد در صو

های موجب خطا در کادر باالی باشد که بخش يا بخشموفقيت در ثبت به منزله وجود خطا در اطالعات وارده مي

 .گرددصفحه در سامانه با رنگ مرمز اعالم مي

 تحصيالت حوزوی
حوزوی مي توانند اطالعات مدرک )مدارک( اخذ شده در حوزه را وارد سامانه در اين صفحه کاربران دارای مدرک 

 نمايند. برای اين کار الزم است متقاضي امدام به ورود اولين مدرک خود با اطالعات شامل

         سطح 

         نام حوزه 

         محل تحصيل با تفکيک کشور/استان/شهر 

          وصدور مدرکتاريخ شروع و پايان 

         فايل تصوير 

 .نموده و دکمه افزودن را کليک نمايد

کليک کرده و محل ذخيره فايل تصوير مدرک را  browseجهت بارگذاری تصوير الزم است کاربر بر روی دکمه 

 .در کامپيوتر شخصي خود مشخص نمايد
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خص مشواند با کليک بر روی آيکون هر يک از مقاطع وارد شده کاربر مي ت در صورت نياز به ويرايش مجدد 

شده در شکل زير امدام به اين امر نمايد. همچنين در شرايط نياز به حذف يک مدرک ثبت شده، اين کار با 

 .کليک بر روی آيکون ضربدر در شکل زير امکان پذير خواهد بود
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گردد. بديهي است عدم عدم وجود خطا اطالعات مربوطه در سامانه ثبت ميبا کليک بر روی دکمه تأييد در صورت 

های موجب خطا در کادر باالی باشد که بخش يا بخشموفقيت در ثبت به منزله وجود خطا در اطالعات وارده مي

 .گرددصفحه در سامانه با رنگ مرمز اعالم مي

  خبرگان

مدرک تحصيلي مابل ارئه ندارد، الزم است مجوز يا مستندات نخبگاني مي شود که در صورتي که متقاضي جزء 

 های خود را در اين مسمت ارائه دهد.مربوط به فعاليت

 اطالعات مورد نياز جهت ثبت مدارک مذکور به شرح زير مورد نياز است:

        شماره مجوز مدرک 

        تاريخ اخذ مجوز 

        عنوان پايان نامه يا سند مذکور 

        سطح ارزشيابي 

         در صورت داشتن مدرک يا مدارک مرتبط()تصوير فايل 

کليک کرده و محل ذخيره فايل تصوير مدرک را  browseجهت بارگذاری تصوير الزم است کاربر بر روی دکمه  

 .در کامپيوتر شخصي خود مشخص نمايد

 .کادر توضيحات مطالب خود را شرح دهددر تواند فرد متقاضي ميدر صورت نياز به توضيحات، 
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به جدول پايين  رديفجهت ثبت اطالعات در سامانه الزم است کاربر بر روی دکمه افزودن کليک نموده تا يک 

 .يابدصفحه اضافه گردد. اين روند تا اتمام ورود اطالعات فرد متقاضي ادامه مي

وارد شده کاربر مي تواند با کليک بر روی آيکون مشخص  نياز به ويرايش مجدد هر يک از رديف های  در صورت

، اين کار با کليک بر روی آيکون ديفهمچنين در شرايط نياز به حذف يک ر .شده در شکل زير امدام به اين امر نمايد

 .ضربدر در شکل زير امکان پذير خواهد بود

 

 

 

 

 گردد. پس از تکميل اطالعات، کاربر با کليک بر روی دکمه بعدی وارد مرحله بعد مي

  پژوهشي

 رد تواند اطالعات  مربوط به آن را به تفکيککه فرد متقاضي دارای عنوان يا عناوين پژوهشي باشد ميدر صورتي

 نمايد وارد سامانه

        عنوان پژوهش 

        نوع پژوهش 

        دسته بندی 

        تاريخ ارائه 

        محل ارائه 

        فايل تصوير 

        فايل اصل مقاله 

 کليک کرده و محل ذخيره فايل را وارد نمايد.  browseجهت بارگذاری فايل الزم است کاربر بر روی دکمه 

 .خود را شرح دهددر کادر توضيحات مطالب تواند فرد متقاضي ميدر صورت نياز به توضيحات، 
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جهت ثبت اطالعات در سامانه الزم است کاربر بر روی دکمه افزودن کليک نموده تا يک رکورد به جدول پايين اضافه 

يابد.الزم به توضيح است که در صورت گردد. اين روند تا اتمام ورود کليه عناوين پژوهشي فرد متقاضي ادامه مي

 گردد. مشابه شکل زير، نمايان مي وجود اشکال در هر بخش خطای مربوطه در کادر باالی صفحه

در صورت نياز به ويرايش مجدد هر يک از عناوين وارد شده کاربر مي تواند با کليک بر روی آيکون مشخص شده 

در شکل زير امدام به اين امر نمايد. همچنين در شرايط نياز به حذف يک عنوان، اين کار با کليک بر روی آيکون 

 .پذير خواهد بودضربدر در شکل زير امکان 

 
 

 

 
 

 

 گردد. پس از تکميل اطالعات، کاربر با کليک بر روی دکمه بعدی وارد مرحله بعد مي

  اجرایي

ان باشد. در اين صفحه الزم است متقاضيی اجرايي افراد متقاضي در صفحه اجرايي مابل ثبت در سامانه ميپيشينه

 موارد زير است در سامانه ثبت نمايند. ی اجرايي خود را که شاملاطالعات مربوط به سابقه

         نام محل خدمت 

         عنوان فعاليت 

         سمت 

         نوع همکاری 

         تاريخ شروع 

         )تاريخ پايان )در صورت اتمام 

         )علت مطع همکاری )در صورت مطع همکاری 

         آدرس کامل محل خدمت 

          در صورت داشتن مدرک يا مدارک مرتبط()تصوير فايل 

 .در کادر توضيحات مطالب خود را شرح دهدتواند فرد متقاضي ميدر صورت نياز به توضيحات، 
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در کليک کرده و محل ذخيره فايل تصوير مدرک را  browseجهت بارگذاری تصوير الزم است کاربر بر روی دکمه 

 مشخص نمايد.کامپيوتر شخصي خود 
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به جدول پايين  ديفجهت ثبت اطالعات در سامانه الزم است کاربر بر روی دکمه افزودن کليک نموده تا يک ر

که در  يابد. الزم به توضيح استصفحه اضافه گردد. اين روند تا اتمام ورود کليه سوابق اجرايي فرد متقاضي ادامه مي

 .گرددصورت وجود اشکال در هر بخش خطای مربوطه در کادر باالی صفحه مشابه شکل زير، نمايان مي

 

 

 

 

 

 

سوابق وارد شده، کاربر مي تواند با کليک بر روی آيکون مشخص شده در صورت نياز به ويرايش مجدد هر يک از 

در شکل زير امدام به اين امر نمايد. همچنين در شرايط نياز به حذف يک رکورد، اين کار با کليک بر روی آيکون 

 .ضربدر در شکل زير امکان پذير خواهد بود

 

 

 

 گردد. پس از تکميل اطالعات، کاربر با کليک بر روی دکمه بعدی وارد مرحله بعد مي

  هاتوانمندی

 توانند اطالعات مربوط به آن را با تفکيک باشند ميآن دسته از متقاضيان جذب که دارای توانمندی خاصي مي

         عنوان توانمندی 

         نوع 

         سوابق 

         ميزان عالمه 
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         ميزان تسلط 

         فايل تصوير 

 در سامانه ثبت نمايد.

کليک کرده و محل ذخيره فايل تصوير مدرک را  browseجهت بارگذاری تصوير الزم است کاربر بر روی دکمه 

 .در کامپيوتر شخصي خود مشخص نمايد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افه به جدول پايين اض رديفجهت ثبت اطالعات در سامانه الزم است کاربر بر روی دکمه افزودن کليک نموده تا يک 

 .يابدگردد. اين روند تا اتمام ورود کليه عناوين توانمندی فرد متقاضي ادامه مي
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  افتخارات  

توانند اطالعات مربوط به آن اند، ميآن دسته از متقاضيان جذب که در مقاطع زماني مختلف کسب افتخارات نموده

 .نمايند ثبت سامانه دررا با تفکيک 

         عنوان اصلي 

         عنوان فرعي 

         برگزار کننده 

         مقام/رتبه 

         تاريخ کسب 

          تصويرفايل 

کليک کرده و محل ذخيره فايل تصوير مدرک را  browseجهت بارگذاری تصوير الزم است کاربر بر روی دکمه 

 در کامپيوتر شخصي خود مشخص نمايد.
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جهت ثبت اطالعات در سامانه الزم است کاربر بر روی دکمه افزودن کليک نموده تا يک رکورد به جدول پايين 

.يابداين روند تا اتمام ورود کليه عناوين افتخارات فرد متقاضي ادامه مياضافه گردد.   

 

 

 

 

 گردد. پس از تکميل اطالعات، کاربر با کليک بر روی دکمه بعدی وارد مرحله بعد مي

  فرهنگي و اجتماعي

د برای مي باش کليه فعاليت های فرهنگي و اجتماعي متقاضيان در صفحه فرهنگي و اجتماعي مابل ورود در سامانه

 اين کار فرد متقاضي الزم است اطالعات خود را که شامل موارد زير است در سامانه ثبت نمايد:

          ( ،حفظ مرآن  ،بسيج  ،همکاری با نهاد مقام معظم رهبری ،نام فعاليت )ايثارگری ... 

         نوع فعاليت 

         آدرس محل خدمت 

         مسئوليت 

         تاريخ شروع و اتمام 

         در صورت داشتن مدرک يا مدارک مرتبط( فايل تصوير( 

کليک کرده و محل ذخيره فايل تصوير مدرک را  browseجهت بارگذاری تصوير الزم است کاربر بر روی دکمه 

 .در کامپيوتر شخصي خود مشخص نمايد

 .در کادر توضيحات مطالب خود را شرح دهدتواند فرد متقاضي ميدر صورت نياز به توضيحات، 
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به جدول پايين  رديفجهت ثبت اطالعات در سامانه الزم است کاربر بر روی دکمه افزودن کليک نموده تا يک 

 .يابدهای فرد متقاضي ادامه مياين روند تا اتمام ورود کليه فعاليت اضافه گردد.

 



  

58 

 

های وارد شده کاربر مي تواند با کليک بر روی آيکون مشخص در صورت نياز به ويرايش مجدد هر يک از فعاليت

 ، اين کار با کليک بر روی آيکونديفشده در شکل زير امدام به اين امر نمايد. همچنين در شرايط نياز به حذف يک ر

 .ضربدر در شکل زير امکان پذير خواهد بود

 

 

 

 

 گردد. پس از تکميل اطالعات، کاربر با کليک بر روی دکمه بعدی وارد مرحله بعد مي

  آموزش

توانند اطالعات مربوط به آن را از طريق صفحه آموزش باشند، ميريس ميتدآن دسته از متقاضياني که دارای سابقه 

 وارد سامانه نمايند. اطالعات مذکور شامل موارد زير است:

          محل تدريسنام 

         عنوان درس 

         نقش و مقطع تدريس 

         تاريخ شروع و خاتمه 

         آدرس محل تدريس 

         در صورت داشتن مدرک يا مدارک مرتبط( فايل تصوير( 

 

کليک کرده و محل ذخيره فايل تصوير مدرک را  browseجهت بارگذاری تصوير الزم است کاربر بر روی دکمه 

 در کامپيوتر شخصي خود مشخص نمايد.
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افه به جدول پايين اض ديفک رجهت ثبت اطالعات در سامانه الزم است کاربر بر روی دکمه افزودن کليک نموده تا ي

يابد. الزم به توضيح است که در صورت متقاضي ادامه مياين روند تا اتمام ورود کليه سوابق آموزشي فرد  گردد. 

 .گرددوجود اشکال در هر بخش خطای مربوطه در کادر باالی صفحه مشابه شکل زير، نمايان مي

 

 

 

 

در صورت نياز به ويرايش مجدد هر يک از سوابق وارد شده کاربر مي تواند با کليک بر روی آيکون مشخص شده 

، اين کار با کليک بر روی آيکون ديفاين امر نمايد. همچنين در شرايط نياز به حذف يک ردر شکل زير امدام به 

 ضربدر در شکل زير امکان پذير خواهد بود. 

 

 

 گردد. پس از تکميل اطالعات، کاربر با کليک بر روی دکمه بعدی وارد مرحله بعد مي
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هانامهتوصيه  

ه يتوانند  فايل مربوطه را آپلود کنند جهت بارگذاری تصوباشند، ميتوصيه نامه  ميآن دسته از متقاضياني که دارای 

و محل ذخيره فايل تصوير مدرک را در کامپيوتر شخصي  ندکليک ک browseالزم  است کاربر بر روی دکمه  نامه

 خود مشخص نمايد.
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  علمي

اطالعات درخواست شده به شرح زير،  معرفان علمي مي باشد.اين صفحه مربوط به اطالعات شناسايي و تماس 

 در فرم مربوطه اعالم گردد:توسط متقاضي 

          نام 

          نام خانوادگي 

          نوع رابطه 

          مدت آشنايي 

          آدرس کامل 

 مطالب خود را شرح دهد.در کادر توضيحات تواند فرد متقاضي ميدر صورت نياز به توضيحات، 
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  عمومي

 زير شرح به  شده درخواست اطالعات. باشد مي عمومي معرفان تماس و شناسايي اطالعات به مربوط صفحه اين

.گرددمي اعالم مربوطه فرم در متقاضي توسط  

        نام 

        نام خانوادگي 

        نوع رابطه 

        مدت آشنايي 

        ملآدرس کا 

 .دهد شرح را خود مطالب توضيحات کادر در تواندمي متقاضي فرد توضيحات، به نياز صورت در
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ه تعداد اين کار ب. گرددبر اساس اطالعات درج شده به سامانه اضافه مي، رديفي در ادامه با کليک بر روی کليد بعدی 

کليک بر روی دکمه تأييد، به منزله ثبت نهايي معرفان علمي  با شد. در پايانمعرفان علمي مورد نياز تکرار خواهد 

 .خواهد بود

هپرداخت وج  

، نوار گردددر صورتي که متقاضي تمامي اطالعاتي درخواستي را وارد سامانه کند، همانطور که در تصوير مشاهده مي

تواند به مرحله اين حالت است که متقاضي مي خواهد رسيد و در %100مربوط به نمايش روند تکميل رزومه فرد به 

تواند به يکي از دو روش زير عمل باشد رفته و روند را ادامه دهد. برای اين منظور ميبعدی که پرداخت وجه مي

 نمايد:

ل از چارت نمايشي مراح« تکميل رزومه»باالی صفحه / کليک بر روی « صفحه نخست»کليک بر روی آيکون  .1

 «پرداخت وجه و تأييد رزومه»روی دکمه / کليک بر 

 از چارت نمايشي مراحل« پرداخت وجه»باالی صفحه / کليک بر روی « صفحه نخست»کليک بر روی آيکون  .2
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شود و مبل از کليک بر روی دکمه پرداخت پس از وارد شدن به صفحه پرداخت وجه که در تصوير مشاهده مي

 موارد زير مابل تأمل است:

        .الزم است متقاضي به مبلغ مورد نياز که در مسمت توضيحات صفحه پرداخت درج گرديده توجه نمايد 

 جهت مشاهده اعالم نياز ها نيازی به پرداخت وجه نمي باشد.

        باشد ذکر شده که الزم است کاربر آن در مسمت توضيحات فراخواني که کاربر در حال پرداخت آن مي

 ر داشته باشد.را در نظ

        باشد.هزينه مذکور بعد از پرداخت غير مابل بازگشت مي 

        باشد.های عضو شبکه شتاب امکان پذير ميمابليت پرداخت با کليه کارت 

ها بر روی دکمه پرداخت به منظور هدايت شدن به درگاه پرداخت پس از مطالعه توضيحات و اطمينان از صحت آن

 ليک کنيد.اينترنتي ک
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 پيگيری وضعيت درخواست

خود  یتواند مرحله به مرحله از وضعيت پيشرفت پروندهنام و تعيين اولويت، متقاضي ميپس از تکميل مراحل ثبت

مراجعه کرده و در  صفحه نخست مطلع شود. برای اين کار کافي است بهبر اساس اولويت در فراخوان مورد نظر 

 را از فراخوان مربوطه انتخاب کند.« مشاهده وضعيت»ی ها گزينهمسمت ليست فراخوان
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 ه کند.م را مشاهدمتن پياتواند در صورتي که پيامي از طرف دانشگاه برای متقاضي ارسال شده باشد، متقاضي مي

 رزومه

 .نمايدويرايش  مه خود را مشاهده کند و در صورت نيازودر اين مسمت متقاضي مي تواند رز 

 

  ها پيام
د با کليک بر انتوطريق سامانه را احساس کند ميياز به ارسال پيام به مسئولين ازکه متقاضي به هر دليل ندر صورتي 

در اين مسمت برای ارسال پيام الزم است وارد شود.ثبت و پگيری درخواست به مسمت  «پياممرکز »روی آيکون

تواند آن را آپلود در صورت داشتن فايل يا تصويری مي را وارد کند و و متن درخواست  ، نوع ارجاععنوان متقاضي

   کند.
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 نحوه ارتباط با مركز جذب اعضای هيأت علمي

 که ورتيص در کنند و استفاده متداول در سايت سواالت بخش از متقاضيان مي توانند  ،در صورت راهنمايي بيشتر

 به را خود سواالتاستفاده کنند،  است شده تعبيه سامانه در که پيام مرکز طريق از توانند مي د،نيافتن را خود پاسخ

و  هم  .کنند دريافت مسمت همان در را خود پاسخ کاری، ساعت 24 از کمتر در و نمايند ارسال مکتوب صورت

برای ارتباط هرچه بيشتر متقاضيان  و موسسات آموزش  علمي  چنين واحد پاسخ گويي  مرکز جذب اعضای هيأت

 .عالي راه اندزی شده است

  شماره تماس های ارتباط با واحد پاسخگویي مركز جذب اعضای هيات علمي

88575647-  88575648- 88575649- 88575650- 88575651 

 : پست الکترونيک

pasokh1@mjazb.ir 
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  بنياد شهيد و امور ایثارگران

 : توان در مالب جدول زير خالصه نمودافراد تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران را مي

 توضیحات عنوان ردیف

سال به باال 3آزاده  1  - 

فرزند -سال به باال  3آزاده  2  فرزند آزاده 

همسر -سال به باال  3آزاده  3  همسر آزاده 

سال 3آزاده زير  4  - 

فرزند -سال  3آزاده زير  5  فرزند آزاده 

همسر -سال  3آزاده زير  6  همسر آزاده 

فرزند -درصد  49درصد تا 25جانباز  7  فرزند جانباز 

همسر -درصد  49درصد تا 25جانباز  8  همسر جانباز 

درصد و باالتر25جانباز  9  - 

فرزند -درصد به باال 50جانباز  10  فرزند جانباز 

همسر -درصد به باال 50جانباز  11  همسر جانباز 

ماه به باال 6رزمنده با سنوات  12  - 

ماه جبهه 6رزمنده با سنوات کمتر از  13  - 

برادر -شهيد  14  برادر شهيد 

خواهر -شهيد  15  خواهر شهيد 

فرزند -شهيد  16  فرزند شهيد 

مادر -شهيد  17  مادر شهيد 

همسر -شهيد  18  همسر شهيد 

پدر -شهيد  19  پدر شهيد 
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  بنياد ملي نخبگان

 

 توضیحات عنوان ردیف

 - جايزه دکتر کاظم آشتيانيدارندگان  1

  

 

 90 مادهبند پ  

 و فناوری و تحقيقات، علوم های وزارتخانهاز  که علمي مراکز پژوهشي و کليه دانشگاههاو مبسسات آموزشي و

 (%20)درصد بيست حدامل مکلفند اسالمي آزاد دانشگاه و اند نموده مجوز اخذ يکشپز آموزش و درمان ،بهداشت

 پانزده جانبازان ،شهدا همسران ول فرزندان شام ايثارگران جامعه بين از را خود نياز مورد علمي هيأت اعضای

 (%25)درصد وپنج يستب جانبازان فرزندان و همسران ،آنان فرزندان و همسران و آزادگان ،باالترو  (%15) درصد

 هتأييدوزارتخان مورد دکتری علمي مدرک دارای که جبهه در حضور سابقه ماه شش حدامل با رزمندگان ،باالترو 

مي باشد و شرايط علمي مصوب شورای  پزشکي وآموزش درمان، بهداشتت و فناوریو   تحقيقات ،علوم های

 گاهدست رديگموافقت با انتقال کارکنان  طريق استخدام و يا حسب مورد از ،دانقالب فرهنگي را داشته باشنعالي 

 اآنان ر از ابتداء باشند تأمين و علمي الزم را داشتته رايطچنانچه ش ،کارکنان غيرهيأت علمي تبديل وضتعيت يا ها

 تأثيرآن در اجرائي مرتبط و پژوهشي و آموزشيسوابق  احتساب مطعي با رسمي علمي هيأت وعض ورتبه ص

 .اخالمي استخدام کنند بارعايت صالحيتهای مرتبه علمي و پايه و

 .شود مي هيأت علمي فعلي دارای سوابق ايثارگری فوق نيز شامل اعضاء احکام وامتيازات اين بند

 اين اجرای در است مذکور دستگاههای رئيس و وزير برعهدهمستقيم  طور به ماده اين احکام اجرای بوليتمس

 .تصميم مي باشند اتخاذ به مکلف شده ياد قاماتم حکم
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 مشموالن اين بند با سي و پنج سال خدمت و حدامل شصت و پنج سال سن بازنشسته مي شوند. (1تبصره 

مي  سن سال حداکثرشصت يا و خدمت سال سي اتمام از پس بازنشستگي به فرد تمايل ورتصدر( 2ه بصرت

 .بازنشستگي نمايد درخواست تواند

مانون جامع  (71) بند الف ماده توسعه بر انون برنامه ششمماين مانون در طول اجرای  90د )پ( ماده نحکم ب

داوطلبان ده واحده مانون اصالح حداکثر سن و اصالحات بعدی و بر حکم ما 2/10/1391ايثارگران مصوب 

 حاکم است. 22/2/1371استخدام مصوب 

 جامعه شرايط به کشور توسعه های برنامه دائمي احکام مانون(  2)پ( ماده ) بند موضوع ايثارگران جامعه شرايط

 .شود مي  اصالح برنامه مانون( 90ماده ) )پ(  بند موضوع ايثارگران


