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 مقدمه
عالی را ابالغ فرمودند. هاي علم و فناوري نظام آموزشسالياست 22/6/1323رهبرمعظم انقالب اسالالمی در تاری   

عالی را ترساليم نموده اسالت. بر همين اسالاس مركز جذب اعضاي هيأت علمی    انداز آموزشها  چشالم این سالياسالت  
م و ی علهاي كلاجراي سياستو  منویات مقام معظم رهبريحركت تحقق علوم تحقيقات و فناوري در مسالير  وزارت

 نماید:  را در راهبردهاي ذیل ایفاء  میفناوري  وظایف خطير خود 
 هاي انسانیحفظ و جذب سرمایه ، شناسایی نخبگان، پرورش استعدادهاي درخشان -1  
احکام اسالالالمی، متعهد به  تربيت اسالالاتيد و دانشالالجویان مبمن به اسالالالم، برخوردار از مکارم اخالمی، عامل به -2

 و عالممند به اعتالي كشور.  انقالب اسالمی 
هاي علمی و فنی ایرانيان مقيم خارج و جذب متخصصان و محققان برجسته سایر كشورها اسالتفاده از ظرفيت  -3
 ویژه كشورهاي اسالمی حسب نياز.  ه ب

مركز جذب اعضاي هيأت علمی وزارت علوم تحقيقات و فناوري، زمينه  شناسایی و جذب نخبگان علمی كشور 
هاي هاي مانونی فراهم آورده و فراخوانها و موسالسات آموزش عالی با استفاده از ظرفيت هيأت علمی دانشالگاه را در 

اردیبهشت براي متقاضيان هيأت علمی بورسيه و نوبت شهریور   :جذب هيأت علمی به صالورت ساننه در سه نوبت 
ي درخشان و نخبگان علمی از تسهيالت هاو بهمن براي سالایر متقاضاليان هيأت علمی ایجاد شالده اسالت . اسالتعداد     

هاي بنياد ملی نخبگان و مركز جذب اعضالالاي هيأت علمی براي ورود به هيأت علمی برخوردار می خاص و حمایت
 باشند.

ه ب اعضاي هيات علمی اختصاصی براي ثبت نام در فراخوان هاي مركز جذب لذا در این جزوه شرایط عمومی و 
 ویر مربوط به طور واضحاراهنماي ثبت نام در فراخوان با تصو هم چنين در انتها،  صالورت اختصالار بيان شالده است   

راخوان فثبت نام در با شرایط عمومی و اختصاصی ابتدا كه از عموم متقاضيان تقاضا می شود  نشالان داده شده است و 
 سپس نسبت به ثبت نام در فراخوان  امدام كنند.   ،ندداشته باشب اعضاي هيأت علمی آشنایی كافی هاي مركز جذ
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 ها و شرایط عمومي استخدام اعضای هيأت علمي دانشگاه
 مراكز آموزش عالي كشور

 عضویت هيأت علمی باید واجد شرایط عمومی به شرح ذیل باشند:متقاضيان استخدام 
 .خدمت طول دوران در مضاعف تابعيت كسب یا تغيير عدم وتابعيت كشور جمهوري اسالمی ایران  -الف 
 .لتزام عملی به مانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و اعتقاد به ونیت فقيها -ب  
 .اسالم یا یکی از ادیان پذیرفته شده در مانون اساسی جمهوري اسالمی ایران مبين اعتقاد و التزام عملی به دین -ج
 .معارض با نظام اسالمی ایران عدم سابقه عضویت یا وابستگی به گروهاي سياسی -د
عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به منافی اخالمی و اعمال و رفتار خالف حيثيت و شرافت و شئون  -ه

 شغلی.

 .نداشتن سوء  پيشينه كيفري مبثر -و
  .دائمی دولتی بر اساس رأي مطعی صادره از سوي مراجع ذي صالحعدم محکوميت به محروميت از خدمات  -ز
 .آن نظایر و الکلی مشروبات، مخدر مواد فروش و خرید به اشتهار و اعتياد عدم -ح
 .آمایان براي مدائ مانونی معافيت یا و عمومی وظيفه خدمت پایان مدرک بودن دارا -ط
 .نظر مورد خدمت با متناسب جسمانی توانایی و سالمت از برخورداري -ي
 با خدمات مورد نظر.و توانایی روانی متناسب برخورداري از سالمت  -ک

 .ناسی ارشد یا دكتري حرفه اي )گروه پزشکی( یا سطح سه حوزويشدارا بودن حدامل مدرک تحصيلی كار -ل
 سه سطح پزشکی و حرفه اي گروهي دكتر، ارشد كارشالناسی  تحصاليلی  مدرک دارندگان براي سالن  حداكثر -م

سال  40حوزوي  چهار سطح و تخصصی دكتري و براي دارندگان مدرک تحصاليلی  تمام سالال  30حوزوي 
   .می باشدتمام 
مربوطه از شمول ضوابط و مقررات  چارچوب در نزم شرایط احراز با دانشگاهی مدرک بدون خبرگان -1 تبصره
 باشند.   می از این ماده مستثنی« م»و « ل»بندهاي 
سال  40در صورت نياز مبسسه به خدمات متقاضيان با مدرک تحصيلی دكتري تخصصی و سن باني  -2 تبصره

نا از این متقاضيان با تصویب هيأت اممی باشند، كه به تشالخي  هيأت مميزه ذي ربط داراي برجستگی علمی خاص  
 این ماده مستثنی می باشند.« م»شمول مفاد بند 
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 علميشرایط اختصاصي جذب اعضای هيأت 
مبسسه می بایست عالوه بر احراز  شرایط  علمی هيأت در عضویت تصدي جهت خدمت به ورود متقاضيان 

 ند : خوردار باشی ذیل به تشخي  مراجع ذي صالح برعمومی متناسب با مرتبه مورد تقاضا، از شرایط اختصاص

 :ذیل شرح به تقاضا مورد علمی مراتب از یکی با متناسب تحصيلی مدرک -1
هاي شتهر كليه براي رساله تحقيقی با چهارحوزوي سطح یا  و تخصصی دكتري تحصاليلی  مدرک بودن دارا الف(

ي ابر پزشکی گروه در( تخصالصالی   نامه گواهی) درجه تخصالصالی   بودن دارا  یا و پزشالکی(  گروه از دانشالگاهی)یير 
 استادیار در مرتبه خدمت به ورود متقاضيان

 ليهك براي مربوط رشته تخصصی دري حوزو سه سالطح   یا و ارشالد  كارشالناسالی   تحصاليلی  مدرک بودن ب( دارا
 انمتقاضي براي( پزشالکی  گروه در) اي حرفه درجه دكتري بودن دارا و پزشالکی(  گروه از دانشالگاهی)یير هاي رشالته 
   .ماده ذیل این 1با رعایت تبصره  مربی مرتبه در خدمت به ورود
 زبان یک به كافی تسالاللط و درمرتبه مربی خدمت به ورود متقاضالالياني برا خارجی زبان یک با كافی آشالالنایی -2
 .  مرتبه استادیار در خدمت به ورود متقاضياني برا خارجی

 مربی مرتبه در علمی اسالالتخدام عضالالوهيأت نامه،  آیين ایني اجرا تاری  از علمی، هرم حفظ منظور به :1 تبصالالره
 .  باشدمی ممنوع پژوهشيار مربی و آموزشيار

 مرتبه در علمی هيأت جذب عضو به نياز صورت در و علمی هرم حفظ راستاي در تواند می مبسالساله   :2 تبصالره 
 .  نماید امدام مربوط، مبسسه امناي هيأت نزم از مجوز اخذ به نسبت نزم توجيهی گزارش هئارا با مربی،

از شمول  هو مقررات مربوط ضوابط چارچوب در نزم شرایط احراز با دانشگاهی مدرک بدون خبرگان :3 تبصالره 
 باشند.   می مستثنی ماده این «1»بند 

 زا صالح ذي مانونی مبادي مورد، حسب نامه آیين این واختصالاصی  عمومی شالرایط  تشالخي   و اسالتعالم  مرجع
 .  باشدمی وزارت جذب مركزي هيأت و مبسسه جذب اجرایی هيأت جمله

 لاشکا از یکی مالب در و ومت صورت تمام به اختصاصی، و عمومی شرایط احراز از پس مبسالسه  در اسالتخدام 
 :پذیردانجام می نامه آیين این مقررات و ضوابط رعایت با ذیل

 بكس به منوط آن، تمدید كه ساننه مرارداد موجب به سالازمانی هاي پسالت  تصالدي  براي پيمانی اسالتخدام  الف(
 و آموزشی علمی هيأت اعضالاي  سالاليانه  ترفيع دسالتورالعمل اعطاي »در  مندرج امتيازات براسالاس  نزم امتياز حدامل
 مقام یا همبسس سرئي موافقت همچنين و استادیاري و مربی مراتب براي ترتيب به «وزارت سوي از ابالیی پژوهشالی 
 .باشدمی وي طرف مجاز از
 .حکم موجب به سازمانیهاي پست تصدي براي آزمایشی رسمی استخدام ب(
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 حکم موجب به سازمانیهاي پست تصدي براي مطعی رسمی استخدام ج(
، نامه آیين این در مندرج به خدمت ورود اختصالالاصالالی شالالرایطبا رعایت  ذیل اشالالخاص اسالالتخدام بکارگيري و 

 همبسس پژوهشی یا آموزشی شوراي تشالخي   به نزم وپژوهشالی  آموزشالی  وظایف انجام توانایی احراز به مشالروط 
 .بود خواهد خود به مربوط مقررات موانين و تابع مورد، حسب
 آنان خانواده و ایثارگران جانبازان، -1

 نخبگان -2

   خارجی اتباع -3
 عالی عبارت است از: دانشگاه و مبسسات آموزش علمی هيأت اعضاي مراتب

 پژوهشی آموزشی ردیف
 مربی پژوهشيار مربی آموزشيار 1
 مربی پژوهشی مربی آموزشی 2
 استادیار پژوهشی استادیار آموزشی 3
 دانشيار پژوهشی دانشيار آموزشی 4
 استاد پژوهشی استاد آموزشی 5

 
 نامه نآیي این ضوابط و شرایط با متناسب ،مبسسه در خدمت به ورود بدو در استخدام شالرایط  واجدین انتصالاب 
 استادیار و آموزشی استادیار مرتبه یا و پژوهشی مربی و آموزشالی  مرتبه مربی با پيمانی اسالتخدام  وضالعيت  در صالرفا 

 .  باشدمی پذیر پژوهشی امکان

 ییک علمی هيأت در در مبسسه، استخدام از مبل، مبسسه در خدمت به ورود متقاضی كه صالورتی  در -1 تبصالره 
 ابقهس استادیاري از بانتر علمی مرتبه با كشور از فناوري خارج و پژوهشی عالی، آموزش مبسالسات  وها دانشالگاه  از

 مبسسه هك آن به مشروط استادي یا و دانشياري مرتبه با خدمت به ورود بدو وي در انتصاب باشد، داشالته  عضالویت 
 مرتبه ايارتق نامه و آیين نامه آیين این مقررات و ضالالوابط رعایت با باشالالد، وزارت تأیيد مورد اعتبار لحاظ به همربوط
 .  بود خواهد بالمانع

 از و بوده دكتري مدرک داراي باید شخ  باشد، شالده  ميد دكتري نياز مورد مدرک اگر فراخوان در نام ثبت زمان در
 از دفاع رب مبنی تحصيل محل دانشالگاه  از رسالمی  مدركی اینکه مگر ،گردد می جلوگيري دكتري دانشالجویان  نام ثبت
 سیكارشنا نياز مورد مدرک باشد شالده  ميد فراخوان در كه مواردي در و نماید ارائه بودن التحصاليل  فارغ و نامه پایان
 ممانعت و خودداري ارشد كارشناسی دانشجویان نام ثبت از و بوده ارشد كارشناسی مدرک داراي باید شخ  ،ارشد
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 راخوانف در شركت حق بورسيه متعهدین و باشد می خود مقررات و ضوابط مطابق بورسيه اشتغال و تعهد. شالود  می
   .دنندار را بورسيه یير هاي

مانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران(  « 44»ماده « ز»و تبدیل وضالعيت ایثارگران )مشالمول بند  انتصالاب   
(، آزادگان 25/0شالامل رزمندگان با پيش از شالش ماه حضالور داوطلبانه در جبهه، جانبازان باني بيست و پنر درصد)   

زندان شهداء و فرزندان آزادگان با بيش از سه (، فر50/0باني ساله سالال اسالارت، فرزندان جانبازان بانپنجاه درصالد)    
وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت،  سالال اسالارت كه داراي مدرک دكتري تخصالصالی مورد تأیيد    

 ن جایگزین آن می باشند.بع ضوابط و مقررات مربوط و موانيدرمان و آموزش پزشکی می باشند تا

 جذب هيأت علمي طرح سربازی 

ی از كادر آموزشی و یا پژوهشی خود در در صورت نياز به منظور تأمين بخشمی توانند  موزش عالیمبسالسات آ 
اد در د. این دسته از افرنامدام نمای وظيفه  ي مشمولين نظامچارچوب تشالکيالت سالازمانی مصالوب نسالبت به كارگير    

در مالب تعهد خدمت از هر نظر تابع مقررات ناظر بر اعضاي هيأت علمی  « طرح سربازي وظيفه» دوره ضالرورت و  
 پيمانی خواهند بود.  

در صالورتی كه پس از انقضالاي مدت تعهد، فرد به اسالتخدام مبسالسه درآید، مدت تعهد جزو سنوات خدمت      -
دیل ي تبآموزشالالی و پژوهشالالی وي محسالالوب خواهد شالالد.  ليکن مدت مذكور جزو حدامل مدت تومف نزم برا   

 باشد.  وضعيت وي به رسمی آزمایشی نمی

مبسالساله در صورت عدم رضایت از خدمت فرد در مدت ضرورت مجاز است نسبت به فس  مرارداد امدام و    -
 ل معرفی نماید.  ئووي را جهت انجام خدمت وظيفه به مقامات مس

ي مرارداد امدام و ومبسالساله در صورت عدم رضایت از خدمت فرد در مدت تعهد مجاز است نسبت به فس     -
ها و مبسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري به وزارت یر دانشالگاه یابی براي اتمام دوره تعهد در سالا را جهت جا
 معرفی نماید.  

مدت خدمت اعضا در دوره پيمانی و یا دوره رسمی آزمایشی، با رعایت سایر شرایط جزو سابقه خدمت عضو  -
 گردد. محسوب می

به مشمولين طرح سربازي براي دوره تعهد به ازاي هر سال خدمت، یک پایه تا سقف دو پایه استحقامی ترفيع   -
 گيرد. تعلق می

ها و مبسسات آموزش عالی و تحقيقاتی افرادي كه در اجراي مانون نحوه تأمين هيأت علمی مورد نياز دانشگاه -
و  وندشمبسسات آموزش عالی و تحقيقاتی كشور به كار گمارده ها و كشور به عنوان عضو هيأت علمی در دانشگاه
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وظف ، مدهندبسسات آموزش عالی ادامه تحصيل مها و هاي مورد نياز دانشگاهیا براي كسب تخص  در یکی از رشته
 ،ودخ براي فارغ التحصيالن داخل كشور حداكثر ظرف یک سال از تاری  فرایت از تحصيلدر مهلت مقرر  می باشند

 به حوزه وظيفه مربوطه معرفی تا دفترچه آماده به خدمت، بدون مهر یيبت اخذ نمایند.  را

از تاری  فرایت از تحصيل  فارغ التحصيالن داخل و خارج كشور مشمول این مانون، حداكثر ظرف یک سال -
ها و مبسسات آموزش عالی و تحقيقاتی كشور گردیده جذب یکی از دانشگاه ،به عنوان عضو هيأت علمی می بایست

 ها و مبسسات آموزش عالی ادامه تحصيل دهند. هاي مورد نياز دانشگاهو یا جهت كسب تخص  در یکی از رشته

(، به كارگيري اعضاي هيأت علمی انجام نشود و یا جهت كسب 2در صالورتی كه ظرف مدت مندرج در ماده )  -
نگردند، این مبيل فارغ  ها و مبسالالسالالات آموزش عالی پذیرفته هاي مورد نياز دانشالالگاهخصالال  در یکی از رشالالته ت

ن موظف می باشالالالند خدمت دوره ضالالالرورت خود را برابر مقررات مانون خدمت وظيفه عمومی و آیين التحصالالاليال
 هاي اجرایی آن، مانند سایر مشمونن فارغ التحصيل، انجام دهند.  نامه

ها و مبسسات آموزش عالی و تحقيقاتی كشور پذیرفته كليه افرادي كه به عنوان عضالو هيأت علمی در دانشگاه  -
 می شوند موظفند بين سه تا چهار سال خدمت نمایند.  

مدت خدمت دوره ضالالرورت اعضالالاي هيأت علمی از تاری  شالالروع دوره آموزشالالی در مراكز آموزش نظامی    -
 گردد.  محاسبه می

كه تاری  شروع آموزش نظامی داوطلبان عضویت در كادر هيأت علمی بعد از تاری  مندرج در  در صورتی -
دفترچه آماده به خدمت باشد، فرد داوطلب ضمن اخذ گواهی از وزارتخانه ذي ربط جهت تصحيح تاری  اعزام به 

 حوزه صادركننده دفترچه آماده به خدمت مراجعه می نماید. 

ها و مبسسات آموزش عالی و تحقيقاتی كشور می مانون در زمان اشتغال در دانشگاهفارغ التحصيالن موضوع  -
 گاهتوسط دانشها و مبسسات آموزش عالی، در مراكزي كه توانند در ساعات فرایت با توجه به مقررات جاري دانشگاه

 شود، فعاليت نمایند. دانشگاه مربوطه تعيين می

ها و مبسسات آموزش طول خدمت دوره ضالرورت از اعتبار دانشگاه  حقوق و مزایاي اعضالاي هيأت علمی در  -
 عالی و تحقيقاتی كشور پرداخت خواهد شد.  

ميزان حقوق و مزایاي این دسالته از اعضالاي هيأت علمی پس از طی خدمت نظام وظيفه، معادل سالایر اعضاي     -
 باشد.  هيأت علمی هم تراز می

قاتی كشور موظفند موارد یيبت و یا هرگونه تخلف دیگر مشمولين ها و مبسسات آموزش عالی و تحقيدانشگاه -
دهنده اعالم  شالالایل را در زمان خدمت دوره ضالالرورت از طریق وزارتخانه ذي ربط به مرارگاه سالالتاد نيروي آموزش 

 نمایند.  
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ز ها و مبسالسات آموزش عالی بعد ا اسالتخدام اعضالاي هيأت علمی از طریق نحوه تأمين هيأت علمی دانشالگاه    -
 باشد.  پایان خدمت دوره ضرورت به صورت رسمی آزمایشی بالمانع می

ها و مبسسات آموزش عالی كسالانی كه با اسالتفاده از مقررات مانون نحوه تأمين هيأت علمی مورد نياز دانشگاه   -
ند كليه ضوابط و مقررات مصوب آموزش عالی مربوط ا به كار گرفته می شالوند و یا به تحصيل ادامه می دهند مکلف 

 به خود را رعایت نمایند.  

خروج از كشور براي كليه اعضاي هيأت علمی و دستياران موضوع مانون در یير از موارد حر و بيماري صعب  -
 باشد.  العالج و ساننه حداكثر به مدت یک ماه براي شركت در مجامع علمی و سمينارها، ممنوع می

وهشالی مناسب تهيه و آن را به مجامع  ن چنانچه بتوانند مقانت علمی پژآن دسالته از مشالمولين این مانو   -بصالره ت
در صالورت پذیرش مقانت مذكور در مجامع موصوف، می توانند با سپردن وثيقه ملکی   ،المللی ارایه دهندعلمی بين

و آموزش عالی و بهداشالالت، درمان و آموزش یا نقدي كه نوع و ميزان آن حسالالب مورد به وسالاليله وزارتين فرهن   
 شود از كشور خارج شوند.  پزشکی تعيين می

ها و یا مبسسات آموزش عالی و در صورتی كه داوطلبان موضوع این آیين نامه پس از شروع به كار در دانشگاه -
 مذكور، پس از طی آموزش از مواد مندرج در این آیين نامه تخلف نمایند و تخلف ءتحقيقاتی كشور به نحوي از انحا

باشالد، متخلف بقيه خدمت دوره ضرورت را در نيروي آموزش دهنده طی خواهد نمود.  چنانچه متخلف دوره  نظامی
آموزش نظامی را طی ننموده باشالد، مانند سایر مشمونن مشابه از طریق اداره وظيفه عمومی در صورت بالمانع بودن  

 به خدمت اعزام خواهد شد.  

كه حسالالب مورد به تأیيد وزارتين فرهن  و  اانجام خدمت دوره ضالالرورت مربوط به پرسالالنل مذكو ر گواهی  -
آموزش عالی و یا بهداشالت، درمان و آموزش پزشالکی رساليده باشالد به مرارگاه ستاد نيروي آموزش دهنده ارسال و     
 مرارگاه مذكور كارت پایان خدمت دوره ضرورت را برابر مقررات صادر و به وزارتخانه ذي ربط ارسال خواهد نمود. 

هيأت عالی جذب اعضاي هيأت علمی دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی  5/11/1325مورخه  185جلسه   طبق مصوبه
 گاه ها باید مجددا در فراخوانمشمولين طرح سربازي بعد از اتمام طرح براي ادامه عضویت هيأت علمی در دانش»كشور

 «.ی شودجذب بررس همچون سایر متقاضيان جذب شركت نموده و صالحيت علمی و عمومی متقاضيان
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ي ي فرایند انصررا  ی  غیییر الویی  انخا   تخا یی   ضویی  ر  يیت  ضمی  تسسا   غیس  يیت  
 ترکزي جذ  

ها و مراكز آموزش عالی در یکصالالد و یکمين جلسالاله  مور   هيأت عالی جذب اعضالالاي هيأت علمی دانشالالگاه 
عضویت در هيأت علمی مبسسات را به شرح ذیل ، فرایند انصالراف یا تغيير اولویت انتخاب متقاضاليان   10/05/1321

 تعيين نمود:
هاي متقاضالاليان عضالالویت در هيأت هاي اجرایی جذب می بایسالالت پس از ابالغ رأي تأیيد صالالالحيتهيأت -1

هاي مركزي جذب تابعه و پيش از انجام مراحل بعدي اداري مانند اخذ ردیف استخدامی و یيره علمی توسالط هيأت 
 به مبسسه متقاضيان عضویت در هيأت علمی امدام نمایند.   نسبت به اخذ تعهد خدمت

هاي مركزي جذب از كل دوره درصالالورت امتناع متقاضالاليان از سالالپردن تعهد خدمت به مبسالالسالاله، توسالالط هيأت 
 فراخوان حذف خواهند شد.  

درصالورتی كه متقاضالی عضویت در هيأت علمی مبسسه اولویت اول انتخاب ، از تقاضاي خود پس از تأیيد    -2
تواند جهت تغيير اولویت می ،هاي مركزي جذب و سالپردن تعهد خدمت به مبسالسه مزبور منصرف شده باشد  تهيأ

طبق مصالوبه نحوه جذب اعضالاي هيأت علمی متعهد خدمت به مبسالسالات دیگر مصوب هشتاد و چهارمين جلسه     
 عمل نماید.   02/08/1320مور  

هيأت اجرایی جذب مبسالسه و تأیيد هيأت   چنانچه متقاضاليان عضالویت در هيأت علمی مبل از صالدور رأي    -3
مركزي جذب وزارتين علوم، تحقيقات و فنآوري و بهداشالالت، درمان و آموزش پزشالالکی، تقاضالالاي انصالالراف یا تغيير 

 اولویت انتخاب خود را داشته باشند، می بایست طبق فرایند ذیل عمل نمایند:

پس تقاضالالاي كتبی خود را مبنی بر تغيير اولویت ابتدا انصالالراف خود را كتباب به مبسالالسالاله اعالم كرده و سالال   -3-1
 هاي مركزي جذب تقدیم نمایند.  انتخاب به هيأت

هاي مركزي نيز پس از اسالتعالم انصالراف متقاضالی از مبسالسه درصورت صالحدید نسبت به تغيير     هيأت  -3-2
 اولویت متقاضی امدام نمایند.  

هاي مركزي جذب موظف به درج نحوه انصالالراف یا تغيير اولویت در كليه ، هيأتاز تاری  ابالغ این مصالالوبه -4
 هاي بعدي می باشند.   فراخوان

 فرایند»  عنوان با علمی هيأت اعضاي جذب عالی هيأت 10/05/1321 مور  جلسه یکمين و یکصد مصوبه پيرو
 هايهيأت است ذكر به نزم «مبسسات علمی هيأت در عضویت متقاضيان انتخاب اولویت تغيير یا انصراف
 روندهپ بار یک براي اصرف پزشکی آموزش و درمان بهداشت، و فناوري و تحقيقات علوم، وزارتين جذب مركزي
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 هااولویت يرتغي یا و پرونده تکميل به مربوط امور كليه و نمایند می بررسی را علمی هيأت در عضویت متقاضيان
 .است پذیر امکان مركزي هايهيأت نهایی تأیيد از پيش

ت خواسجذب شوراي عالی انقالب فرهنگی درآئين نامه رسيدگی به شکایات مصوب هيأت عالی  15بر اساس ماده 
گردد و در صورت مرحله نخست در هيأت اجرایی جذب دانشگاه مورد بررسی و اعالم نظر میشکایت متقاضی در 
حضور دو نفر نماینده هيأت فوق الذكر در جلسه  می بایست از طریق هيأت مركزي بامجدد درخواست شکایت 

 .هيأت اجرایی جذب دانشگاه مجدداب شکایت مورد بررسی مرار گيرد و نتيجه به هيأت مركزي منعکس گردد

 نحوه رسيدگي  و شکایت متقاضيان 
 ي تشخ اصلح انتخاب یا عمومی شرایط واجد اجرایی هاي هيأت توسط بررسی بدوي مرحله در كه داوطلبانی
 مرحله ینا در. نمایند نظر تجدید تقاضاي و نموده اعتراض صادره رأي به كتبا مقرر مهلت در توانندمی نشوند داده
  .نمایندمی امدام مقرر مهلت در مجدد رأي صدور و بررسی به نسبت اجرایی هيأت

 یيدتأ اصلح انتخاب یا عمومی ضوابط احراز عدم بر مبنی بدوي رأي اول، نظر تجدید مرحله در چنانچه -
 هيأت هب مقرر مهلت دركتبا  را خود اعتراض تواندمی باشد، داشته اعتراض آن به نسبت داوطلب و شود
 امامد مجدد رأي صدور و بررسی به نسبت مركزي هيأت نظر، تجدید دوم مرحله در.  نماید ارائه مركزي
  نماید.می
  بود. خواهد ماه دو مركزي و اجرایی هاي هيأت در نظر اعالم و شکایات به رسيدگی زمان مدت  -
 داوطلب، به دوم یا اول نظر تجدید بدوي، صادره رأي ابالغ ضمن موظفند ومركزي اجرایی هاي هيأت -

 ذكر را رأي به اعتراض جهت مانونی مهلت و بعدي كننده نظر تجدید مرجع بودن، نظر تجدید مابل
  .نمایند

 مركزي هيأت از دوم مرحله در بار یک و اجرایی هيأت از اول مرحله در بار یک فقط تواندمی داوطلب  -
  .باشدنمی مجاز مذكور مراجع از یک هر در بار یک از بيش شکایت نماید نظر تجدید تقاضاي

 داوطلب، مجدد شركت صورت در. بود نخواهد دیگر مقاطع در شركت از مانع مقطع یک در پذیرش عدم  -
( باشدنمی عمل مالک مبلی صالحيت احراز عدم) باشدمی فرد فعلی وضعيت مبناي بر صالحيت احراز
  باشد.می رسيدگی مابل مقررات برابر شکایت
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 از یا و دهد تغيير را اجرایی هاي هيأت یا مركزي هايهيأت آراء تواندنمی ودولتی اداري مقام هيچ  -
  .نماید اتخاذ دیگري تصميم یا و ابطال را آن عالی هيأت كه مواردي در مگر كند جلوگيري آن اجراي

 رأي ابالغ از پس باشد معترض مركزي هيأت سوي از صادره رأي به نسبت داوطلب كه صورتی در -
 نآ از مجدد بررسی تقاضاي و نموده ارائه عالی هيأت به كتباب را خود اعتراض مقرر مهلت در تواندمی
 .نماید هيأت

 لاو نظر تجدید مراحل كه بود خواهد رسيدگی مابل صورتی در جذب عالی هيأت به داوطلب شکایت -
  .باشدنمی است عالی هيأت بودن اليد مبسوط معناي به كه 16 ماده نامض ماده این. باشد شده طی دوم و
 آراء به نسبت مرجع ترینعالی عنوان به تواندمی عالی هيأت ،نامهآیين این در مقرر مراجع بر عالوه -

 انجرانزم و مطعی مرحله هر در عالی هيأت نظر نموده رأي صدور و رسيدگی مرحله هر در صادره
 .باشدمی

 جذب اعضای هيأت علميجامع سامانه معرفي 

اي و مستقل در جذب اعضاي هيات علمی و نيز بی اطالعی داوطلبان از جزیرهبه منظور اجتناب از عملکرد  
ي خود، مقرر شد نرم افزار جامعی كه بتواند تمامی فرآیندها از آیاز تا پایان را پوشش روند رسيدگی به پرونده

رداري باكنون به همّت متخصصان بهره سامانه در دستور كار مركز مرار گيرد. این  23ي چهارم سال دهد در سه ماهه
 گشته و از چند زیر سيستم اصلی به شرح زیر تشکيل شده است:

 هااعالم نياز دانشگاه     .1
 متقاضيان ثبت تقاضاي      .2
 علمی و صالحيت عمومیهاي توانمندي گروهی جذب و ها در هيأت اجرایبررسی محتواي پرونده     .3
 هاها در هيأت مركزي جذب و تطبيق رعایت آئين نامهكنترل پرونده     .4
 .ها به شکل مجزا تشریح شده استدر ادامه هر یک از این زیر سيستم 

 ها اعالم نياز دانشگاه  
 يهوشمند بوده و بر اساس سهميه كامالها در این سامانه ها و تخصي  سهميه به دانشگاهاعالم نياز دانشگاه

اص ي اختصباشد. در ضمن نحوهدانشگاه از سوي دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم میاختصاص داده شده به 
در  كشور( كه سامانهعلمی  سهميه از طرف دفتر نظارت بر اساس اطالعاتی )مانند آمایش سرزمينی و نقشه جامع 

 باشد.دهد میاختيار آن دفتر مرار می
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 متقاضی اي بهثبت رزومه متقاضيان و اطالع رسانی مرحله
این بخش شامل فراخوان جذب پيمانی، بورس، طرح سربازي و همچنين ارسال درخواست متقاضيان تبدیل 

يد و ی نخبگان، بنياد شهلباشد. در این مسمت سعی شده تا سامانه از امکانات نهادهایی مانند بنياد موضعيت می
مند ي افراد شركت كننده در فراخوان، بهرهامور ایثارگران و تأیيدیه مدرک تحصيلی جهت استعالم خود اظهار

هاي اعالم نياز و شرایط گردد. از دیگر امکانات این بخش یربالگري و معرفی متقاضيان بر اساس شاخ 
 يباشد. در ضمن متقاضيان جذب با مراجعه به این سامانه می توانند روند پيشرفت پروندهها میاختصاصی دانشگاه

 باشد.به عبارتی این بخش پل ارتباطی بين متقاضی و هيأت اجرایی مركز جذب می خود را پيگيري نمایند.

 ها فرایند هيأت اجرایی دانشگاه 

توان به موارد زیر این بخش شامل فرایند داخلی و امکانات هيأت اجرایی جذب دانشگاه بوده كه از آن جمله می
 كرد: هاشار

 هاي علمی و عمومی هيأت اجرایی جذب بندي جلسات كارگروهزمان.1
 معرفی اعضاي كارگروه .2
 هاي علمی و عمومی هيأت اجرایی جذبامضاي دیجيتال صورت جلسات كارگروه .3
 اعالم نتيجه به متقاضی و مركز جذب .4
ر احکام هيأت پس از گذر از فرایند صدو ییهيأت اجرا امکان تعریف امضاي دیجيتال براي اعضاي .5

 اجرایی توسط مركز جذب
 یندآارسال پرونده الکترونيک و كامل به مركز جذب براي ادامه فر .6
 ها هاي اجرایی جذب دانشگاهگيري و بررسی عملکرد هيأتامکان گزارش .2
 .هاي اجرایی بر اساس ضوابطامکان امتيازبندي هيأت .8

 مرکزيجلسات هيأت در پرونده و طرح  روند پيگيري
 این بخش شامل فرایند داخلی مركز جذب اعضاي هيأت علمی بوده كه موارد زیر را پوشش می دهد:

 ثبت دبيرخانه .1
 بررسی كارشناسی پرونده هاي جذب پيمانی -2
 بررسی كارشناسی پرونده هاي تبدیل وضعيت -3
 طرح در هيأت مركزي و ابالغ رأي -4
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 راهنمای ثبت نام در  فراخوان

 مركز جذب اعضای هيأت علميسایت 

 "علمیجامع جذب اعضاي هيأت  سامانه"و از مسمت  .می باشد   .jazb.irmwww ورود به سایت  ،اولين مرحله
 كرد. را باید انتخاب  ویژه متقاضيان گزینه

 

 

 

 

 

 

 
 ورود به سامانه

وارد حساب كاربري خود شوند. اطالعات توانند اند از طریق این صفحه میكاربرانی كه مبال در سامانه ثبت نام كرده
 باشد:مورد نياز براي ورود به حساب كاربري به شرح زیر می

        :)در این مسمت كاربر كد ملی خود را، كه به هنگام ثبت نام در سامانه  کد ملی )نام کاربري
 كند.ارائه داده، وارد می

        :براي ورود به سامانه كاربر در این مسمت رمزي را كه به هنگام ثبت نام در سامانه  رمز عبور
نماید. )نزم به ذكر است كاربر در حين وارد براي حساب كاربري خود تعریف كرده وارد می

 كردن این رمز به زبان ورودي صفحه كليد توجه نماید.(
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        :ي در پایين این كادر به شکل تصویردر انتها نياز است متقاضی كد امنيتی را كه  کد امنيتی
متشکل از چند شکل مربعی حاوي اعداد نمایش داده شده، وارد نماید. در صورت عدم توانایی 
در خواندن كد امنيتی با كليک بر روي آیکون توليد مجدد كه در شکل زیر با پيکان مرمز 

 جدید را دریافت نماید.مشخ  شده، كد امنيتی 

       :پس از تکميل اطالعات شرح داده شده كاربر به منظور ورود به حساب كاربري خویش  ورود
 .نمایدكليک می ورودروي كليد 

 

 حساب كاربریایجاد 
ي كاربرانی كه هنوز در سامانه ثبت نام اوليه انجام با عنوان ایجاد حساب كاربري، ویژه در پایين این صفحه پيوندي

اند، مرار گرفته است. همچنين در صورتی كه كاربر رمز عبور خود را فراموش كرده باشد با كليک بر روي لينک نداده
 د. مربوطه در پایين صفحه، به صفحه مربوط به بازیابی رمز عبور هدایت خواهد ش
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گردد. متقاضی به این صفحه هدایت می ،پيوند ایجاد حساب كاربري در مسمت پایين صفحه ورود با كليک بر روي
ل باشند، مادرند با تکميو فامد حساب كاربري می در این صفحه كاربرانی كه در سامانه ثبت نام اوليه انجام نداده

. اطالعات دریافتی از كاربر به شرح زیر كنندثبت  در سامانه  ده، حساب كاربري جدیداطالعات نمایش داده ش
 باشد:می

          :)در این مسمت نزم است متقاضی كد ملی خود را با دمت وارد نماید چراكه این كد کد ملی )نام کاربري
 اش تلقّی خواهد شد.از این پس بعنوان نام كاربري وي به منظور ورود به حساب كاربري

         :طور اش در نظر بگيرد. هماننزم است متقاضی رمز عبوري را به منظور ورود به حساب كاربري کلمه عبور
 كاراكتر باشد. 8كه در باني صفحه توضيح داده شده، نام كاربري باید حدامل شامل 

         :ور، نزم است رمز مربوطه را متقاضی به منظور اطمينان از صحيح وارد كردن كلمه عب تکرار کلمه عبور
 مجدداب وارد نماید.

         :در این مسمت نزم است متقاضی نام خود را به زبان فارسی وارد نماید. نام 
         :در این مسمت نزم است متقاضی نام خانوادگی خود را به زبان فارسی وارد نماید. نام خانوادگی 
         :زم است متقاضی نام پدر خود را به زبان فارسی وارد نماید.در این مسمت ن نام پدر 
          متقاضی آدرس پست الکترونيک فعال خود را جهت هرگونه ارتباط بعدي سامانه  پست الکترونيک(:)ایميل

كند نزم به ذكر است پيام تأیيد حساب كاربري نيز از طریق همين آدرس به متقاضی تحویل با وي وارد می
 شود.داده می

         :د ی و پيامکی با سامانه وارمتقاضی در این مسمت شماره تلفن همراه خود را جهت ارتباط صوت تلفن همراه
 نماید.می

         :در انتها نياز است متقاضی كد امنيتی را كه در پایين این كادر به شکل تصویري متشکل از چند  کد امنيتی
شکل مربعی حاوي اعداد نمایش داده شده، وارد نماید. در صورت عدم توانایی در خواندن كد امنيتی با 

ریافت جدید را دكليک بر روي آیکون توليد مجدد كه در شکل زیر با پيکان مرمز مشخ  شده، كد امنيتی 
 نماید.
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در انتها نزم است كاربر موافقت خویش را در ارتباط با مطالعه راهنما و موانين از طریق تيک زدن عبارت مربوطه در 
 .پایين صفحه اعالم دارد

 تأیيد 

شود. اطالعات مربوط به آن در كادر باني صفحه نمایش داده می ،با كليک بر روي كليد تأیيد در صورت وجود خطا 
بدیهی است در صورت عدم وجود خطا، ایجاد حساب كاربري با موفقيت به پایان خواهد رسيد. در این مرحله پيام 

رد ف گردد. با نمایش این پيامتصدیق مطابق آنچه در شکل زیر آمده، جهت اطمينان متقاضی بر روي صفحه نمایان می
سازي حساب كاربري كه به متقاضی نزم است جهت اطمينان سامانه از صحت اطالعات وارده بر روي لينک فعال

 شکل خودكار به آدرس پست الکترونيک وي ارسال شده كليک نماید تا حساب كاربري وي فعال گردد

 

 

 

 

 بازیابي رمز عبور

 "رمز عبور خود را فراموش كرده اید "می توانند با كليک بر روي گزینه كاربرانی كه رمز عبور خود را فراموش كنند
 رمز عبور خود را بازیابی كنند.
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 مادر خواهند بود كه رمز كد ملی خوداند با وارد كردن در این صفحه كاربرانی كه رمز عبور خود را فراموش كرده
 پست الکترونيکی اعالم شده كاربر ارسال می گردد.جدیدي از سامانه دریافت نمایند. رمز عبور جدید به 
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 مربوط به متقاضي صفحه 

صفحه  -1جدیدي باز می شود كه این صفحه از چهار مسمت  صفحه سامانه، به متقاضی آميز موفقيت ورود از پس
است كه در ادامه همه این مسمت ها به تفکيک آموزش راهنما  تشکيل شده  -4ركز پيام  م -3رزومه  -2نخست 

 داده خواهد شد.

   

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

 .ده وضعيت  تشکيل شده است مشاه -8ثبت نام  -2اعالم نياز دانشگاه ها  -6اطالعات 
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 اطالعات تماس

 .خود را  ویرایش كند پست الکترونيک در مسمت اطالعات تماس متقاضی می تواند  شماره تلفن و یا 

 

 
 



 

22 

 

 تغيير رمز عبور 
 خود را تغيير دهد.در این مسمت متقاضی می تواند رمز عبور 

 
 اطالعيه ها 

 .باخبر شود ي مركز بخش از آخرین اطالعيه هامتقاضی می تواند با كليک بر روي  این 
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 راهنمای سامانه 
ه بيشتر متقاضيان  فهرستی از راهنماي ثبت نام در فراخوان مرار داده شده است كه چدر این مسمت براي راهنماي هر

 ت جست و جو را نيز دارا می باشد.مابلي

 
 مشاهده و ویرایش اطالعات 

مشاهده و در صورت لزوم  به تفکيک فراخوان هاي شركت كرده  توانند اطالعات خود رادر این بخش متقاضيان می 
 .اطالعات خود را ویرایش كنند
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 اعالم نياز دانشگاه ها 
، گاهنوع دانشمی تواند اعالم نياز دانشگاه ها را براساس  فراخوان مورد نظر ابتدا  با انتخابدر این مسمت متقاضی 

دانشگاه، نوع تقاضا و رشته مورد نظر جست و جو كند. در صورتی كه دانشگاهی در رشته اعالم نياز كند  نام ،استان
 در این مسمت نمایش داده خواهد شد.
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 ثبت نام
سبت به ن می تواند فراخوان مابل ثبت  نام را مشاهده می كند. و  ،در  این مسمت متقاضی با كليک بر روي  ثبت نام

 .امدام كند در آن فراخوان ثبت نام

 
 

 بتث مراحل دهنده نمایش چارتورد نظر باز خواهد شد و مبعد از انتخاب و كليک بر روي گزینه ثبت نام صفحه 
 تعيين(3 وجه پرداخت(2 رزومه تکميل (1 بخش سه شامل چارت این. نمایش داده خواهد شد فراخوان جدول و نام

 ادامه نظورم به. دهدمی انجام فرایند نهایی تأیيد تا متوالی شکل به را بخش سه هر پيگيري سامانه. باشدمی اولویت
 بعدي مرحله(2 فعلی وضعيت تعيين (1 بخش سه شامل خود كه فراخوان جدول از متقاضی است نزم ثبت، فرآیند
 راخوانف پيوند روي بر كليک با لذا. بگيرد پی را بعدي مراحل و انتخاب را فعال فراخوان باشد،می  فراخوان نام (3

 . گرددمی رزومه تکميل عنوان تحت فرایند اول گام وارد متقاضی، فعال

 



 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هتکميل رزوم

تواند با مراجعه به نوارهاي گام اول در ورود اطالعات به سامانه تکميل رزومه است. متقاضی در این صفحه می
 نشان داده شده است، درصد تکميل فرآیند ثبت را مشاهده نماید.وضعيت كه در شکل زیر با پيکان مرمز رن  
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 در این بخش كاربر مادر است اطالعات شخصی خود را كه شامل موارد زیر است به طور مجزا تکميل نماید: 

 هویتي اطالعات

توان این بخش ساختاري میدر این بخش متقاضی نزم است اطالعات شخصی خود را وارد سامانه نماید. از لحاظ 
 را به چهار بخش مجزا كه در شکل با كادر مرمز مشخ  شده، تقسيم نمود.

باشد. این اطالعات پيشتر توسط بخش اول حاوي اطالعات اوليه شامل كد ملی، نام و نام خانوادگی فرد متقاضی می
 باشد.رایش نمیوي در حين ایجاد حساب كاربري وارد سامانه شده است. بنابراین مابل وی

د موجود د. مواربخش دوم شامل اطالعات تکميلی فرد متقاضی بوده كه نزم است كاربر هریک را با دمت تکميل نمای
 از: در این بخش عبارتند

         نام پدر 
         شماره شناسنامه 
         تابعيت 
         آخرین وضعيت تحصيلی 
         جنسيت 
         وضعيت تأهل 
         محل تولد با تفکيک كشور/استان/شهر 
         تاری  تولد 
         محل صدور با تفکيک كشور/استان/شهر 
         تاری  صدور شناسنامه 
         دین 
         مذهب 
         ذكور متقاضيان وضعيت نظام وظيفه براي 

 باشد.خصوص مستندات و سوابق خویش می بخش سوم ویژه خود اظهاري متقاضی در
، افتخارات، فرهنگی و دانشگاهی، حوزوي، خبرگان،پژوهشی، اجرایی، توانمندي :سوابق اشاره شده در نه محور

ت راساجتماعی و آموزش تنظيم شده است. با انتخاب هركدام از این مستندات زیرمنوي مربوطه به ستون سمت 
 . افه شده و كاربر مادر است با مراجعه به آن اظهارات خود را وارد نمایدصفحه در ذیل دكمه مستندات اض
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بخش چهارم به منظور بارگذاري تصاویر پرسنلی، شناسنامه و كارت ملی كاربر در نظر گرفته شده است. محدودیت 
ن  در سبز ر سایز و حجم فایل به شکل راهنما در این صفحه آمده است. بارگذاري تصاویر با كليک بر روي عالمت

 .پذیردباني كادر تصویر كه در شکل با پيکان مرمز نشان داده شده، انجام می
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در پایان پس از اطمينان از صحت اطالعات وارده می توان با كليک بر روي دكمه تأیيد تمام موارد فوق را به سامانه 
از تأیيد مابل ویرایش مجدد است. در صورت عدم موفقيت در تأیيد وارد نمود. نزم به ذكر است این اطالعات پس 

 .شوداطالعات، مرجع بروز خطا در كادر باني صفحه با رن  مرمز مشخ  می

  اطالعات تماس

در این صفحه كاربر اطالعات تماس اعم از شماره تماس ضروري، شماره همراه، آدرس پست الکترونيکی و نشانی 
به منظور حصول اطمينان سامانه از صحت شماره همراه كاربر و نيز جلوگيري از خطاي سهوي  نماید.میخود را، وارد 

در ثبت شماره تماس ناصحيح، نزم است كد معتبرسازي كه پيشتر هنگام ایجاد حساب كاربري به شماره همراه 
 كليک بر روي عبارتتوان با متقاضی پيامک شده است، در سامانه ثبت گردد. در صورت عدم دریافت این كد می

در توضيحات )مطابق شکل زیر(، درخواست ارسال مجدد كد نمود. همچنين به منظور ثبت نشانی نزم است « اینجا»
متقاضی، آدرس محل سکونت فعلی خود را در بخش پایين صفحه با جزئيات تاری  سکونت، آدرس، تلفن و كد 

 پستی وارد نماید. 
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 نشاني ها

ه منظور گردد. این صفحه بها از ستون سمت راست، متقاضی وارد صفحه ثبت نشانی میبا كليک بر روي دكمه نشانی
هاي دریافت چند آدرس اخير سکونت و كار متقاضی در نظر گرفته شده است. به این منظور نزم است كاربر نشانی

ی خود را، با انتخاب نوع نشانی و وارد كردن مد نظر اعم ازمحل سکونت مبلی، محل كار فعلی و محل كار مبل
كليک بر روي دكمه افزودن وارد سامانه نماید. این روند تا  نهایتا اطالعاتی نظير آدرس دميق، كد پستی و تلفن و 

 .دیابهاي متقاضی ادامه میورود تمام نشانی

 

. 
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ها و كليک بر روي دكمه افزودن در صورت عدم نزم به توضيح است كه همزمان با ورود هر یک از این آدرس 
شود. در صورت مربوط به آن آدرس در پایين صفحه اضافه می ، اطالعات وارد شده وجود نق  در اطالعات وارده 

 گردد.به شکل زیر، نمایان میعدم موفقيت در افزودن آدرس خطاي مربوطه در كادر باني صفحه، مشا

 

 

همسراطالعات   

اطالعات همسر خود را وارد سامانه نماید. این اطالعات شامل  ، در این صفحه نزم است متقاضی در صورت تأهل
 موارد زیر است.

         مليت 
         تابعيت 
         كد ملی 
          نام 
         نام خانوادگی 
         نام پدر 
         تاری  تولد 
         دین 
         مذهب 
         پست الکترونيک 
         تلفن همراه 
        تلفن محل سکونت 
          آدرس محل سکونت 
         وضعيت اشتغال 
         آدرس محل كار 
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  تحت پوشش

و تمایل و یا عدم تمایل  است، اطالعات زیر را وارد تحت پوشش كه  صورتیدر این صفحه نزم است متقاضی در 
 خود براي استفاده از این موارد را اعالم نماید.

  تحت پوشش و یا مورد تأیيد بنياد شهيد و امور ایثارگران 
  نوع پوشش 
 ل در استفاده در مزایاي ایثارگريتمایل یا عدم تمای 
  نخبه مورد تأیيد بنياد نخبگان 
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          نوع نخبگی 
          تمایل یا عدم تمایل در استفاده از مزایاي نخبگی 
          استعداد درخشان مورد تأیيد سازمان ملی پرورش استعدادهاي درخشان 
          نوع درخشش 
          تمایل یا عدم تمایل در استفاده از مزایاي استعدادهاي درخشان 
 
         هابنيادها، نهادها و سازمان ساير 
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ایثارگری مدارک  

در این صفحه نزم است متقاضی در صورتی كه داراي مدارک ایثارگري است آن را در سيستم ثبت كند. این 
 اطالعات شامل موارد زیر است:

        تصویر مدرک 
        نوع مدرک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مستندات

 زیر سه کميلت گرو در اطالعات ثبت فرایند پيشرفت شد، اشاره پيشتر رزومه تکميل به مربوط صفحه در كه همانطور
 در متقاضی اظهاريخود  اطالعات ورود مخت  صفحه این.  است معرفان و مستندات شخصی، اطالعات بخش
 ومس بخش در خود هویتی اطالعات ورود هنگام كاربر كه صورتی در دیگر بيان به. است هویتی اطالعات بخش

 افهاض مربوطه اطالعات ورود جهت بخشی مستندات بخش زیر در عنوان همان با باشد كرده انتخاب را مستنداتی
 حوزوي، تحصيالت دانشگاهی، تحصيالت علمی، رزومه كارگزینی، احکام: شامل بخش این منوهاي. گرددمی
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 زا یک هر. است  ها نامه توصيه و آموزش اجتماعی، و فرهنگی افتخارات، ها،توانمندي اجرایی، پژوهشی، خبرگان،
 .است آمده راهنما در عناوین همين با هاییبخش در مجزا طور به موارد این

  احکام كارگزیني

به همراه تصویر ارسال نماید. این اطالعات شامل  در این صفحه كاربر می تواند اطالعات حکم كارگزینی خود را
 موارد زیر می باشد: 

        نوع مدرک 
        تصویر مدرک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي افزودن، اطالعات در سيستم ثبت خواهد شد و پيام زیر نمایش داده پس از ورود اطالعات با انتخاب گزینه
 شود.می

 

 

 در صورتی كه در ورود اطالعات خطایی وجود داشته باشد به صورت زیر نمایش داده خواهد شد.
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ر ي ضربدر كه دتواند با فشردن دكمهثبت اطالعات متقاضی متوجه خطا در ورود اطالعات شود، میچنانچه پس از 
 شکل زیر نشان داده شده است، اطالعات ثبت شده را حذف نماید.

 

 

 

 

 

  رزومه علمي

 )بارگذاري( آپلوددر سامانه   pdfمه علمی خود را از مبل به طور كامل  آماده كند و به  صورت فایل  وكاربر باید رز
 .نماید
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 تحصيالت دانشگاهي

در صفحه تحصيالت دانشگاهی نزم است كاربر اطالعات مقاطع تحصيلی خود را به ترتيب وارد سامانه نموده و با 
 كليک بر روي  دكمه افزودن ثبت نماید.

 اطالعات مورد نياز در این بخش عبارتند از :
         مقطع تحصيلی 
         )نوع مقطع )پيوسته/ ناپيوسته 
         )... / نوع دانشگاه )دولتی/ آزاد/ پيام نور 
         محل تحصيل با تفکيک كشور/ استان/ شهر/ نام دانشگاه 
          رشته / گرایش 
         نمره پایان نامه 
         معدل 
         درکتاری  شروع و اتمام تحصيل و صدور م 
         فایل تصویر مدرک 
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كليک كرده و محل ذخيره فایل تصویر مدرک را در  browseجهت بارگذاري تصویر نزم است كاربر بر روي دكمه 
 كامپيوتر شخصی خود مشخ  نماید.

فحه پایين صبه جدول ردیف پس از ورود اولين مدرک تحصيلی كليک بر روي دكمه افزودن موجب اضافه شدن یک 
گردد. این روند تا اتمام ورود اطالعات كليه شده و همزمان كليه اطالعات فرم جهت ورود مدرک بعدي پاک می

 .یابدمدارک تحصيلی فرد متقاضی ادامه می

در صورت نياز به ویرایش مجدد هر یک از مقاطع وارد شده كاربر می تواند با كليک بر روي آیکون مشخ  شده 
امدام به این امر نماید. همچنين در شرایط نياز به حذف یک مدرک ثبت شده، این كار با كليک بر روي  در شکل زیر

 .آیکون ضربدر در شکل زیر امکان پذیر خواهد بود
 

 

 

گردد. بدیهی است عدم با كليک بر روي دكمه تأیيد در صورت عدم وجود خطا اطالعات مربوطه در سامانه ثبت می
هاي موجب خطا در كادر باني باشد كه بخش یا بخشمنزله وجود خطا در اطالعات وارده می موفقيت در ثبت به

 .گرددصفحه در سامانه با رن  مرمز اعالم می
 تحصيالت حوزوی

در این صفحه كاربران داراي مدرک حوزوي می توانند اطالعات مدرک )مدارک( اخذ شده در حوزه را وارد سامانه 
 كار نزم است متقاضی امدام به ورود اولين مدرک خود با اطالعات شاملنمایند. براي این 

         سطح 
         نام حوزه 
         محل تحصيل با تفکيک كشور/استان/شهر 
         تاری  شروع و پایان وصدور مدرک 
         فایل تصویر 

 .نموده و دكمه افزودن را كليک نماید
كليک كرده و محل ذخيره فایل تصویر مدرک را  browseجهت بارگذاري تصویر نزم است كاربر بر روي دكمه 

 .در كامپيوتر شخصی خود مشخ  نماید
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خ  مشواند با كليک بر روي آیکون در صورت نياز به ویرایش مجدد هر یک از مقاطع وارد شده كاربر می ت                               
شده در شکل زیر امدام به این امر نماید. همچنين در شرایط نياز به حذف یک مدرک ثبت شده، این كار با 

 .كليک بر روي آیکون ضربدر در شکل زیر امکان پذیر خواهد بود
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گردد. بدیهی است عدم با كليک بر روي دكمه تأیيد در صورت عدم وجود خطا اطالعات مربوطه در سامانه ثبت می
هاي موجب خطا در كادر باني باشد كه بخش یا بخشموفقيت در ثبت به منزله وجود خطا در اطالعات وارده می

 .گرددصفحه در سامانه با رن  مرمز اعالم می

  خبرگان

نخبگانی می شود كه مدرک تحصيلی مابل ارئه ندارد، نزم است مجوز یا مستندات در صورتی كه متقاضی جزء 
 هاي خود را در این مسمت ارائه دهد.فعاليتمربوط به 

 اطالعات مورد نياز جهت ثبت مدارک مذكور به شرح زیر مورد نياز است:

        شماره مجوز مدرک 

        تاری  اخذ مجوز 

        عنوان پایان نامه یا سند مذكور 

        سطح ارزشيابی 

         یا مدارک مرتبط(در صورت داشتن مدرک )تصویر فایل 

كليک كرده و محل ذخيره فایل تصویر مدرک را  browseجهت بارگذاري تصویر نزم است كاربر بر روي دكمه  
 .در كامپيوتر شخصی خود مشخ  نماید

 .در كادر توضيحات مطالب خود را شرح دهدتواند فرد متقاضی میدر صورت نياز به توضيحات، 
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به جدول پایين  ردیفجهت ثبت اطالعات در سامانه نزم است كاربر بر روي دكمه افزودن كليک نموده تا یک 
 .یابدصفحه اضافه گردد. این روند تا اتمام ورود اطالعات فرد متقاضی ادامه می

آیکون مشخ  وارد شده كاربر می تواند با كليک بر روي  نياز به ویرایش مجدد هر یک از ردیف هاي  در صورت
، این كار با كليک بر روي آیکون دیفهمچنين در شرایط نياز به حذف یک ر .شده در شکل زیر امدام به این امر نماید

 .ضربدر در شکل زیر امکان پذیر خواهد بود

 

 

 

 

 گردد. پس از تکميل اطالعات، كاربر با كليک بر روي دكمه بعدي وارد مرحله بعد می

  پژوهشي

 رد تواند اطالعات  مربوط به آن را به تفکيکفرد متقاضی داراي عنوان یا عناوین پژوهشی باشد می كهدر صورتی
 نماید وارد سامانه

        عنوان پژوهش 
        نوع پژوهش 
        دسته بندي 
        تاری  ارائه 
        محل ارائه 
        فایل تصویر 
        فایل اصل مقاله 

 كليک كرده و محل ذخيره فایل را وارد نماید.  browseجهت بارگذاري فایل نزم است كاربر بر روي دكمه 

 .در كادر توضيحات مطالب خود را شرح دهدتواند فرد متقاضی میدر صورت نياز به توضيحات، 
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جهت ثبت اطالعات در سامانه نزم است كاربر بر روي دكمه افزودن كليک نموده تا یک ركورد به جدول پایين اضافه 
یابد.نزم به توضيح است كه در صورت گردد. این روند تا اتمام ورود كليه عناوین پژوهشی فرد متقاضی ادامه می

 گردد. مشابه شکل زیر، نمایان می وجود اشکال در هر بخش خطاي مربوطه در كادر باني صفحه

در صورت نياز به ویرایش مجدد هر یک از عناوین وارد شده كاربر می تواند با كليک بر روي آیکون مشخ  شده 
در شکل زیر امدام به این امر نماید. همچنين در شرایط نياز به حذف یک عنوان، این كار با كليک بر روي آیکون 

 .پذیر خواهد بودضربدر در شکل زیر امکان 

 

 

 

 

 
 

 گردد. پس از تکميل اطالعات، كاربر با كليک بر روي دكمه بعدي وارد مرحله بعد می

  اجرایي

ان باشد. در این صفحه نزم است متقاضيي اجرایی افراد متقاضی در صفحه اجرایی مابل ثبت در سامانه میپيشينه
 موارد زیر است در سامانه ثبت نمایند. ي اجرایی خود را كه شاملاطالعات مربوط به سابقه

         نام محل خدمت 
         عنوان فعاليت 
         سمت 
         نوع همکاري 
         تاری  شروع 
         )تاری  پایان )در صورت اتمام 
         )علت مطع همکاري )در صورت مطع همکاري 
         آدرس كامل محل خدمت 
          در صورت داشتن مدرک یا مدارک مرتبط()تصویر فایل 

 .در كادر توضيحات مطالب خود را شرح دهدتواند فرد متقاضی میدر صورت نياز به توضيحات، 
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در كليک كرده و محل ذخيره فایل تصویر مدرک را  browseجهت بارگذاري تصویر نزم است كاربر بر روي دكمه 
 مشخ  نماید.كامپيوتر شخصی خود 
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به جدول پایين  دیفجهت ثبت اطالعات در سامانه نزم است كاربر بر روي دكمه افزودن كليک نموده تا یک ر
كه در  یابد. نزم به توضيح استصفحه اضافه گردد. این روند تا اتمام ورود كليه سوابق اجرایی فرد متقاضی ادامه می

 .گرددصورت وجود اشکال در هر بخش خطاي مربوطه در كادر باني صفحه مشابه شکل زیر، نمایان می

 

 

 

 

 

 

سوابق وارد شده، كاربر می تواند با كليک بر روي آیکون مشخ  شده در صورت نياز به ویرایش مجدد هر یک از 
در شکل زیر امدام به این امر نماید. همچنين در شرایط نياز به حذف یک ركورد، این كار با كليک بر روي آیکون 

 .ضربدر در شکل زیر امکان پذیر خواهد بود

 

 

 

 گردد. پس از تکميل اطالعات، كاربر با كليک بر روي دكمه بعدي وارد مرحله بعد می

  هاتوانمندی

 توانند اطالعات مربوط به آن را با تفکيک باشند میآن دسته از متقاضيان جذب كه داراي توانمندي خاصی می

         عنوان توانمندي 
         نوع 
         سوابق 
         ميزان عالمه 
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         ميزان تسلط 
         فایل تصویر 

 در سامانه ثبت نماید.
كليک كرده و محل ذخيره فایل تصویر مدرک را  browseجهت بارگذاري تصویر نزم است كاربر بر روي دكمه 

 .در كامپيوتر شخصی خود مشخ  نماید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افه به جدول پایين اض ردیفجهت ثبت اطالعات در سامانه نزم است كاربر بر روي دكمه افزودن كليک نموده تا یک 
 .یابدگردد. این روند تا اتمام ورود كليه عناوین توانمندي فرد متقاضی ادامه می
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  افتخارات  

توانند اطالعات مربوط به آن اند، میآن دسته از متقاضيان جذب كه در مقاطع زمانی مختلف كسب افتخارات نموده
 .نمایند ثبت سامانه دررا با تفکيک 

         عنوان اصلی 
         عنوان فرعی 
         برگزار كننده 
         مقام/رتبه 
         تاری  كسب 
          تصویرفایل 

كليک كرده و محل ذخيره فایل تصویر مدرک را  browseجهت بارگذاري تصویر نزم است كاربر بر روي دكمه 
 در كامپيوتر شخصی خود مشخ  نماید.
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جهت ثبت اطالعات در سامانه نزم است كاربر بر روي دكمه افزودن كليک نموده تا یک ركورد به جدول پایين 
.یابداین روند تا اتمام ورود كليه عناوین افتخارات فرد متقاضی ادامه میاضافه گردد.   

 

 

 

 

 گردد. پس از تکميل اطالعات، كاربر با كليک بر روي دكمه بعدي وارد مرحله بعد می

  فرهنگي و اجتماعي

د براي می باش كليه فعاليت هاي فرهنگی و اجتماعی متقاضيان در صفحه فرهنگی و اجتماعی مابل ورود در سامانه
 این كار فرد متقاضی نزم است اطالعات خود را كه شامل موارد زیر است در سامانه ثبت نماید:

          ( ،حفظ مرآن  ،بسير  ،همکاري با نهاد مقام معظم رهبري ،نام فعاليت )ایثارگري ... 
         نوع فعاليت 
         آدرس محل خدمت 
         مسئوليت 
         تاری  شروع و اتمام 
         در صورت داشتن مدرک یا مدارک مرتبط( فایل تصویر( 

كليک كرده و محل ذخيره فایل تصویر مدرک را  browseجهت بارگذاري تصویر نزم است كاربر بر روي دكمه 
 .در كامپيوتر شخصی خود مشخ  نماید

 .در كادر توضيحات مطالب خود را شرح دهدتواند فرد متقاضی میدر صورت نياز به توضيحات، 
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به جدول پایين  ردیفجهت ثبت اطالعات در سامانه نزم است كاربر بر روي دكمه افزودن كليک نموده تا یک 
 .یابدهاي فرد متقاضی ادامه میاین روند تا اتمام ورود كليه فعاليت اضافه گردد.
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هاي وارد شده كاربر می تواند با كليک بر روي آیکون مشخ  در صورت نياز به ویرایش مجدد هر یک از فعاليت
 ، این كار با كليک بر روي آیکوندیفشده در شکل زیر امدام به این امر نماید. همچنين در شرایط نياز به حذف یک ر

 .ضربدر در شکل زیر امکان پذیر خواهد بود

 

 

 

 

 گردد. پس از تکميل اطالعات، كاربر با كليک بر روي دكمه بعدي وارد مرحله بعد می

  آموزش

توانند اطالعات مربوط به آن را از طریق صفحه آموزش باشند، میریس میتدآن دسته از متقاضيانی كه داراي سابقه 
 وارد سامانه نمایند. اطالعات مذكور شامل موارد زیر است:

          محل تدریسنام 
         عنوان درس 
         نقش و مقطع تدریس 
         تاری  شروع و خاتمه 
         آدرس محل تدریس 
         در صورت داشتن مدرک یا مدارک مرتبط( فایل تصویر( 
 

كليک كرده و محل ذخيره فایل تصویر مدرک را  browseجهت بارگذاري تصویر نزم است كاربر بر روي دكمه 
 در كامپيوتر شخصی خود مشخ  نماید.
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افه به جدول پایين اض دیفک رجهت ثبت اطالعات در سامانه نزم است كاربر بر روي دكمه افزودن كليک نموده تا ی
یابد. نزم به توضيح است كه در صورت متقاضی ادامه میاین روند تا اتمام ورود كليه سوابق آموزشی فرد  گردد. 

 .گرددوجود اشکال در هر بخش خطاي مربوطه در كادر باني صفحه مشابه شکل زیر، نمایان می

 

 

 

 

در صورت نياز به ویرایش مجدد هر یک از سوابق وارد شده كاربر می تواند با كليک بر روي آیکون مشخ  شده 
، این كار با كليک بر روي آیکون دیفاین امر نماید. همچنين در شرایط نياز به حذف یک ردر شکل زیر امدام به 

 ضربدر در شکل زیر امکان پذیر خواهد بود. 

 

 

 گردد. پس از تکميل اطالعات، كاربر با كليک بر روي دكمه بعدي وارد مرحله بعد می
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هانامهتوصيه  

ه یتوانند  فایل مربوطه را آپلود كنند جهت بارگذاري تصوباشند، میتوصيه نامه  میآن دسته از متقاضيانی كه داراي 
و محل ذخيره فایل تصویر مدرک را در كامپيوتر شخصی  ندكليک ك browseنزم  است كاربر بر روي دكمه  نامه

 خود مشخ  نماید.
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  علمي

اطالعات درخواست شده به شرح زیر،  معرفان علمی می باشد.این صفحه مربوط به اطالعات شناسایی و تماس 
 در فرم مربوطه اعالم گردد:توسط متقاضی 

          نام 
          نام خانوادگی 
          نوع رابطه 
          مدت آشنایی 
          آدرس كامل 

 مطالب خود را شرح دهد.در كادر توضيحات تواند فرد متقاضی میدر صورت نياز به توضيحات، 
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  عمومي

 زیر شرح به  شده درخواست اطالعات. باشد می عمومی معرفان تماس و شناسایی اطالعات به مربوط صفحه این
.گرددمی اعالم مربوطه فرم در متقاضی توسط  

        نام 
        نام خانوادگی 
        نوع رابطه 
        مدت آشنایی 
        ملآدرس كا 
 .دهد شرح را خود مطالب توضيحات كادر در تواندمی متقاضی فرد توضيحات، به نياز صورت در
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ه تعداد این كار ب. گرددبر اساس اطالعات درج شده به سامانه اضافه می، ردیفی در ادامه با كليک بر روي كليد بعدي 
كليک بر روي دكمه تأیيد، به منزله ثبت نهایی معرفان علمی  با شد. در پایانمعرفان علمی مورد نياز تکرار خواهد 

 .خواهد بود

هپرداخت وج  

، نوار گردددر صورتی كه متقاضی تمامی اطالعاتی درخواستی را وارد سامانه كند، همانطور كه در تصویر مشاهده می
تواند به مرحله این حالت است كه متقاضی می خواهد رسيد و در %100مربوط به نمایش روند تکميل رزومه فرد به 

تواند به یکی از دو روش زیر عمل باشد رفته و روند را ادامه دهد. براي این منظور میبعدي كه پرداخت وجه می
 نماید:

ل از چارت نمایشی مراح« تکميل رزومه»باني صفحه / كليک بر روي « صفحه نخست»كليک بر روي آیکون  .1
 «پرداخت وجه و تأیيد رزومه»روي دكمه / كليک بر 

 از چارت نمایشی مراحل« پرداخت وجه»باني صفحه / كليک بر روي « صفحه نخست»كليک بر روي آیکون  .2
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شود و مبل از كليک بر روي دكمه پرداخت پس از وارد شدن به صفحه پرداخت وجه كه در تصویر مشاهده می
 است:موارد زیر مابل تأمل 

        .نزم است متقاضی به مبلغ مورد نياز كه در مسمت توضيحات صفحه پرداخت درج گردیده توجه نماید 
        باشد ذكر شده كه نزم است كاربر آن در مسمت توضيحات فراخوانی كه كاربر در حال پرداخت آن می

 را در نظر داشته باشد.
         باشد.یير مابل بازگشت میهزینه مذكور بعد از پرداخت 
        باشد.هاي عضو شبکه شتاب امکان پذیر میمابليت پرداخت با كليه كارت 

ها بر روي دكمه پرداخت به منظور هدایت شدن به درگاه پرداخت پس از مطالعه توضيحات و اطمينان از صحت آن
 اینترنتی كليک كنيد.
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 پيگيری وضعيت درخواست

خود  يتواند مرحله به مرحله از وضعيت پيشرفت پروندهنام و تعيين اولویت، متقاضی میاز تکميل مراحل ثبتپس 
اجعه كرده و در مر صفحه نخست مطلع شود. براي این كار كافی است بهبر اساس اولویت در فراخوان مورد نظر 

 را از فراخوان مربوطه انتخاب كند.« مشاهده وضعيت»ي ها گزینهمسمت ليست فراخوان
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 ند.متن پيام را مشاهده كتواند در صورتی كه پيامی از طرف دانشگاه براي متقاضی ارسال شده باشد، متقاضی می

 رزومه
 .نمایدویرایش  و در صورت نيازمه خود را مشاهده كند ودر این مسمت متقاضی می تواند رز 

 

  ها پيام
د با كليک بر انتوطریق سامانه را احساس كند میياز به ارسال پيام به مسئولين ازكه متقاضی به هر دليل ندر صورتی 
در این مسمت براي ارسال پيام نزم است وارد شود.ثبت و پگيري درخواست به مسمت  «پياممركز »روي آیکون
تواند آن را آپلود در صورت داشتن فایل یا تصویري می را وارد كند و و متن درخواست  نوع ارجاع، عنوان متقاضی
   كند.
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 نحوه ارتباط با مركز جذب اعضای هيأت علمي
 كه ورتیص در كنند و استفاده متداول در سایت سوانت بخش از متقاضيان می توانند  ،در صورت راهنمایی بيشتر

 به را خود سوانتاستفاده كنند،  است شده تعبيه سامانه در كه پيام مركز طریق از توانند می د،نيافتن را خود پاس 
و  هم  .كنند دریافت مسمت همان در را خود پاس  كاري، ساعت 24 از كمتر در و نمایند ارسال مکتوب صورت

چنين واحد پاس  گویی  مركز جذب اعضاي هيأت براي ارتباط هرچه بيشتر متقاضيان  و موسسات آموزش عالی راه 
 .اندزي شده است

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

88525642-  88525648- 88525642- 88525650- 88525651 

 : پست الکترونيک

pasokh1@mjazb.ir 
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  بنياد شهيد و امور ایثارگران

 توان در مالب جدول زیر خالصه نمود:افراد تحت پوشش بنياد شهيد و امور ایثارگران را می

 توضيحات عنوان ردیف
سال به بان 3آزاده  1  - 
فرزند -سال به بان  3آزاده  2  فرزند آزاده 
همسر -سال به بان  3آزاده  3  همسر آزاده 
سال 3آزاده زیر  4  - 
فرزند -سال  3آزاده زیر  5  فرزند آزاده 
همسر -سال  3آزاده زیر  6  همسر آزاده 
فرزند -درصد  42درصد تا 25جانباز  7  فرزند جانباز 
همسر -درصد  42درصد تا 25جانباز  8  همسر جانباز 
درصد و بانتر25جانباز  9  - 
فرزند -به بان درصد 50جانباز  11  فرزند جانباز 
همسر -درصد به بان 50جانباز  11  همسر جانباز 
ماه به بان 6رزمنده با سنوات  12  - 
ماه جبهه 6رزمنده با سنوات كمتر از  13  - 
برادر -شهيد  14  برادر شهيد 
خواهر -شهيد  15  خواهر شهيد 

فرزند -شهيد  16  فرزند شهيد 
مادر -شهيد  17 شهيدمادر    

همسر -شهيد  18  همسر شهيد 
پدر -شهيد  19  پدر شهيد 
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  بنياد ملي نخبگان

 انواع نخبگی به شرح جدول زیر است:

 توضيحات عنوان ردیف
دانش آموختگان برتر دانشگاه ها كه از طریق آیين نامه انتخاب دانش آموختگان برتر  1

 كميسيون دائمی 1382/01/25نوآوري )مصوب جلسه مور   -پژوهشی  -آموزشی 
 سط بنياد برگزیده شده باشندهيات امناي بنياد ملی نخبگان( تو

- 

برگزیدگان از ميان دانشجویان نمونه كشوري با معرفی وزارتين علوم، تحقيقات و  2
فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تایيد بنياد )ساننه حداكثر سی نفر از 

علوم و پانزده نفر از معرفی شدگان وزارت بهداشت توسط معرفی شدگان وزارت 
 بنياد برگزیده می شوند(

- 

دو نفر برتر هر دوره از آزمون هاي جامع علوم پایه پزشکی، دندان پزشکی و  3
 داروسازي

- 

برگزیدگان مرآنی براساس )آئين نامه پشتيبانی از برگزیدگان مسابقات مرآنی(  4
 كميسييون دائمی هيات امناي بنياد ملی نخبگان 1388/03/11مصوب مور  

- 

 - دارندگان رتبه هاي اول تا سوم كشوري بخش هاي رمابتی جشنواره فارابی 5
دارندگان رتبه هاي اول تا سوم كشوري جشنواره هاي جوان خوارزمی )بخش  6

دانشجویی(، بين المللی خوارزمی، علوم پزشکی رازي و بخش فن آفرینی جشنواره 
شي  بهایی كه داراي سهم مشاركت علمی موثر )در حال حاضر سی درصد یا 

 بيشتر( در طرح برگزیده باشند.

- 

 - دارندگان رتبه هاي اول تا سوم كشوري المپيادهاي دانشجویی 7
 - دارندگان مدال طال، نقره یا برنز كشوري المپيادهاي دانش آموزي 8
نفر گروه آزمایشی ریاضی  150دانشگاه )شامل برگزیدگان آزمون سراسري ورود به  9

نفر اول گروه آزمایشی علوم  100نفر اول گروه آزمایشی علوم تجربی،  100و فنی، 
 نفر اول گروه آزمایشی هنر( 40انسانی و 

- 
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  استعدادهای درخشان

كسی است كه یکی از مطابق با تعریف ارائه شده در سازمان ملی پرورش استعدادهاي درخشان، استعداد درخشان 
 شرایط جدول زیر را شامل شود:

 توضيحات عنوان ردیف
دانشجوي نمونه كشوري در دوره كارشناسی )پيوسته یا ناپيوسته( با ارائه معرفی نامه از معاونت  1

 - دانشجویی وزارت علوم

 - دانش آموخته رتبه اول دوره كاردانی با ارائه گواهی از معاونت آموزشی دانشگاه 2
 - دانشجوي نمونه كشوري در دوره كاردانی با ارائه معرفی نامه از معاونت دانشجویی وزارت علوم 3
دارندگان طرح هاي پژوهشی انجام شده توسط دانشجو در هر یک از دوره هاي تحصيلی با ارائه  4

 - تایيدیه كارفرماي خود

پژوهشی ملی یا بين المللی( به شرطی كه -ترویجی،علمی-)كنفرانسی،علمیمقاله  3دارندگان حدامل  5
نویسنده مسئول خود شخ  بوده و دو مقاله از مجموع سه مقاله، علمی پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا 

 بين المللی باشد، با ارائه صفحه اول مقانت
- 

سنجش آموزش كشور با ارائه معرفی دارندگان رتبه اول كشوري آزمون تحصيالت تکميلی سازمان  6
 - نامه از سازمان سنجش

 - دانش آموخته رتبه اول دوره كارشناسی ارشد با ارائه گواهی از معاونت آموزشی دانشگاه 7
دانشجوي نمونه كشوري در دوره كارشناسی ارشد با ارائه معرفی نامه از معاونت دانشجویی وزارت  8

 - علوم

 - 50رتبه هاي زیر گروه آزمایشی زبان  9
 - 50گروه آزمایشی هنر رتبه هاي زیر  11
 - 500گروه آزمایشی علوم انسانی رتبه هاي زیر  11
 - 1000گروه آزمایشی علوم تجربی رتبه هاي زیر  12
 - 1000فيزیک رتبه هاي زیر -گروه آزمایشی ریاضی 13
 - از معاونت آموزشی دانشگاهرتبه اول تا پنجم المپياد دانشجویی با ارائه گواهی  14
دانش آموخته رتبه اول دوره كارشناسی )پيوسته یا ناپيوسته( با ارائه گواهی از معاونت آموزشی  15

 - دانشگاه

 

 


