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 مدارک الزم برای صالحیت علمی
 

 نامه احتساب امتیازات به همراه مدارک و مستندات -1

 یتصویر پایان نامه کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتر -2

 نامه ارسال پرونده به هیات مرکزی جذب -9

 کمیته منتخب مبنی بر تایید توانایی علمی )موافقت با تبدیل وضععیت   صورت جلسه -4

 کلیه احکام کارگزینی -5

 تصویر مدرک صالحیت عمومی -6

 قایانآتصویر تمام صفحات شناسنامه، کارت ملی )هر دو طرف ، کارت پایان خدمت -7

 الزم به ذکر است صالحیت عمومی تا دو سال اعتبار دارد. 
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 برای صالحیت عمومیمدارک الزم 

 
 نامه درخواست مبنی بر نوع تبدیل وضعیت -1

 نامه حراست )توسط دفتر امور هیات علمی  -2

 نسخه اصل با امضای اصل   9) 1فرم شماره  -9

 صورت جلسه کمیته منتخب مبنی بر موافقت تبدیل وضعیت -4

 شناسنامه علمی )خالصه  -5

 تصویر مصدق تمام صفحات شناسنامه -6

 یک نسخه تصویرمصدق کارت ملی )هر دو طرف  -7

یک نسخه تصویر مصدق  کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا موقت یعا دوره ناعام    -8

 وظیفه آقایان )هر دو طرف 

 )پشت نویسی شده  9×4چهار قطعه عکس جدید  -7

 تصویرمصدق آخرین مدرک تحصیلی دو نسخه )ارشد و دکتری  -8

ت مدرک تحصیلی اخذ شده ازکشورهای خارجی که توسعط وزارت  *ارزشنامه دائم یا موق

علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشعکی ارزشعیابی شعده    

 باشد.

شرح حال مختصری از زندگی با تکیه بر جنبه های عقیدتی و علمی )با امضعای اصعل    -3

 متقاضی 

 یجیان آزادگان مدارک ایثارگری )جانبازان، رزمندگان، بس -11

های دولتی یعا تقاضعای تبعدیل     حکم کارگزینی )درصورت اشتغال در سایر دانشگاه -11

 وضعیت استخدامی 
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 مدارک الزم برای کبرسن)قراردادی به پیمانی 
 

 

 تصویر نامه دفتر ناارت و ارزیابی آموزش عالی -1

 صععویر مععدارک تحصععیلی لیسععانس، فععوق لیسععانس و دکتععری بععه همععراه       ت -2

 ریز نمرات

تصویر تمام صفحات شناسنامه، کارت ملی پشت و رو، کارت پایان خدمت یا مععاف از   -9

 خدمت ناام وظیفه )آقایان 

 نامه حراست )توسط دفتر امور هیات علمی  -4

 وهشی و اجرایی به همراه مستندات مربوطهرزومه، شرح فعالیت های آموزشی، پژ -5

 فعالیت )تمام صفحات کلیه احکام کارگزینی از بدو  -6
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 مدارک الزم جهت تایید حکم هیات علمی
 

 

 نامه تایید صالحیت علمی و عمومی -1

 نامه ابالغ هیات علمی از دفتر ارزیابی آموزش عالی )به امضاء دکتر نادری منش  -2

 تصویر ارزشنامه تحصیلی )کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری  -9

 حات تصویر شناسنامه )تمامی صف -4

 تصویر کارت ملی هر دو طرف -5

 ناام وظیفه )آقایان  تصویر کارت پایان خدمت یا معاف از خدمت-6

 حکم چهار نسخه ای به امضای معاونت )دفتر امور هیات علمی  -7
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 مدارک الزم برای احتساب سنوات
 

 

صورتجلسه احتساب سنوات با ذکر مشخصات اعضعاء )سعمت، مرتبعه وتاییعد تمعام       -1

 صفحات توسط دبیرکمیته منتخب به همراه مهر کمیته منتخب 

 نامه ابالغ رای تبدیل وضعیت استخدامی صادره از دفتر ناارت و ارزیابی وزارت علوم-2

 مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به همراه ریز نمرات )ویا تاییدیه آن ها  -4

 احکام همه سال های مورد تقاضا -5

 ریس، مجوز پژوهشگاه مبنی بر موافقت با تدریس در موسسات آموزشیدر صورت تد -6

جدول احتسعاب سعنوات بعه     2پژوهشی مندرج در ماده  -ارائه اصل مستندات علمی -7

 همراه تاییدیه معاونت پژوهشی و موافقت موسسه با انجام طرح

 حکم رسمی آزمایشی ممهور به مهر سبز وزارت علوم -8

 ه کارشناسی ارشد و دکتریاصل پایان نامه دور -3

 

 .مدارک باید غیر مخدوش، خوانا، ممهور به مهر کارگزینی و برابر اصل باشد
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 ضوابط احتساب سنوات

 
پایعه قابعل    5در احتساب سوابق قبلی از تبدیل وضعیت به هیات علمی  حداکثر  -1

 اعطاء است.

 مدت قابل محاسعبه بعرای احتسعاب سعنوات مربیانیتعاریخ اسعتخدام رسعمی        -2

آزمایشی) از زمان استخدام با مدرک فوق لیسانس  تا یعک روز مانعده بعه حکعم     

  هیات علمی رسمی آزمایشی در مرتبه مربی

مدت قابل محاسبه برای احتساب سعنوات اسعتادیارانیتاریخ اسعتخدام رسعمی      -9

آزمایشی)از زمان استخدام با مدرک فوق لیسانس  تا یک روز مانده به حکم هیات 

 ایشی در مرتبه استادیارعلمی رسمی آزم

 
   : مدارک مربوط به مدت  سنوات مشغول به تحصیل )در مقطع دکتیری( قابیل محاسیبه و امتییاز دهیی     تبصره

 نمی باشند.

 

هنگام محاسبه، امتیاز هر ماده )آموزشی، پژوهشی و اجرایی  به صورت امتیاز کل  -4

 نوشته می شود.

دارای مدرک فرد متقاضی بوده  یکی از اعضای کمیته منتخب بررسی سنوات، باید -5

و از نار مرتبه نیز باید سه نفر از اعضاء کمیته دارای مرتبه باالتر از فرد متقاضعی  

 باشند.

 جلسه درج گردد. سمت و مدرک تحصیلی اعضای کمیته باید در صورت -6

امتیعاز بعرای مربعی و بعرای       2جهت اخذ هر پایه به ازای هر سال کسب حداقل  -7

 ضروری است. 2امتیاز،  از ماده  4استادیار حداقل 

امتیعاز بعرای مربعی و بعرای       11جهت اخذ هر پایه به ازای هر سال کسب حداقل  -8

 امتیاز،  ضروری است.  12استادیار حداقل 

پایه گرفته و مازاد امتیاز بعرای   2در صورتی که امتیازات به گونه ای باشد که مثال  -3

را آورده  2استفاده شود. در صورتی که متقاضی امتیاز وتویی ماده  "ماه"محاسبه 

 درج می شود: "ماه "باشد مازاد امتیاز به صورت

 مثال:

 امتیاز کل)مثال برای مربی( 25پایه                 2ماه( +  6امتیاز =  5)به ازای 

ات پژوهشی ( آیین نامه )امتیاز 3امتیاز از ماده  2به شرطی که حداقل به ازای هر پایه مربی 

آیین نامه ارتقاء به ازای هر  3امتیاز از ماده  4ارتقاء کسب کند )برای استادیاران کسب حداقل 

 پایه مورد نیاز است(.
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تاریخ مقاالت و مدارک ارسالی معی بایسعت در داخعل دوره معورد تقاضعا بعرای        -11

 احتساب سنوات  باشد.

امه تقاضا ذکر گردد واحکعام ماموریعت و   در صورت استفاده از ماموریت باید در ن -11

 حکم بازگشت  به کار نیز به همراه مدارک ارائه گردد.

در صورتی که ارتقاء به استادیاری احراز نشده باشد باید در همعان مرتبعه مربعی    -12

 )فوق لیسانس  درخواست احتساب سنوات انجام پذیرد.
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دانشنامه مراحل تبدیل وضعیت کارشناسان رسمی قطعی دارای 

 دکتری به عضو هیات علمی در مرتبه استادیاری
 

 

ثبت نام در فراخوان عمومی جذب اعضای هیعات علمعی )بعا توجعه بعه اععالم نیعاز         -1

 پژوهشگاه استاندارد در فراخوان 

درخواست متقاضی و ارسال فرم های مرتبط به همراه مسعتندات علمعی بعه کمیتعه      -2

 منتخب پژوهشگاه

زم طبق ضوابط جاری وزارت علوم و تاییعد کمیتعه منتخعب    کسب حداقل امتیازات ال -9

 پژوهشگاه

 انجام مصاحبه علمی و ارائه سخنرانی در محل پژوهشگاه -4

درخواست صالحیت علمی و عمومی )مطابق مدارک مندرج در این فهرست  از دفتعر   -5

 جذب وزارت علوم جهت صدور مجوز 

 تر جذبسال از دف 45درخواست مجوز کبر سن برای افراد باالی  -6

 ثبت اطالعات در سامانه دفتر ناارت و ارزیابی )توسط دفتر هیات علمی  -7

اعالم نیاز به دفتر ناارت و ارزیابی جهت درخواسعت صعدور ابعالغ )پعس از کسعب       -8

 مجوزهای علمی و عمومی 

 صدور حکم چهاربرگی براساس تاریخ نامه ابالغ )دفتر ناارت و ارزیابی  در پژوهشگاه -3

گی به دفتر هیات های امناء وزارت علوم، جهت تایید و ممهور شدن ارائه حکم چهاربر -11

 به مهر سبز 


