
 

 

 

   

 

راهنماي تبدیل وضعیت 
 اعضاي هیأت علمی

 دبیرخانه هیأت اجرایی جذب
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  اصطالحات

هاي آموزش عالی، پژوهشی و فناوري دولتی و اعضاي هیأت علمی مؤسسه ارتقاي مرتبه« نامهآیین :نامهآیین
  »غیردولتی

  هیأت علمی متقاضی تبدیل وضعیت عضو: متقاضی

پژوهشی وزارت علوم،  و عالی آموزش مؤسسات علمی هیأت اعضاي جذب مرکزي هیأت :هیأت مرکزي
  تحقیقات و فناوري

پژوهشی وزارت علوم،  و عالی آموزش مؤسسات علمی هیأت اعضايهیأت اجرایی جذب  :هیأت اجرایی
  تحقیقات و فناوري

 کارگروه بررسی توانمندي علمی :کارگروه علمی
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  هیأت علمی فرایند تبدیل وضعیت اعضاي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

ي هیأت اجرایی جهت بررسی به همراه مستندات به دبیرخانه 4تا  1هاي مواد ارسال فرم درخواست و کاربرگ
 کارشناس دبیرخانه

نواقص توسط متقاضی رفع 
و اقدام مجدد یا انصراف از 

 تبدیل وضعیت

پرونده توسط  رفع نواقص
متقاضی و ارسال مجدد به 

 دبیرخانه جذب

از آدرس  تبدیل وضعیت  هايکاربرگ و ت علمیأرخواست تبدیل وضعیت استخدامی اعضاي هیدفرم  تهیه

به همراه  آن  يو ارائه  توسط متقاضی آنهاتکمیل  و  http://www.ihcs.ac.ir/jazb/fa الکترونیکی 
 مدیریت گروه پژوهشی مربوطه جهت ارزیابیمستندات به 

  تأیید

متقاضی توسط معاونت  بررسی و تأیید پرونده  عدم تأیید
 پژوهشی

  و رئیس پژوهشکده ،روه پژوهشیمدیرگ ،متقاضیتوسط ها و مستندات علمی فرم و تأیید بررسی
 جهت تأیید اولیه  معاونت پژوهشی

ي متقاضی توسط بررسی پرونده  تأییدعدم 
اجرایی ت ي هیأکارشناس دبیرخانه

و تشکیل جلسه هیأت  جذب
اجرایی به منظور بررسی پرونده 

 ایشان
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جذب و اطالع  متقاضی در سامانه جامع  نور رضوي وزارت علوم توسط دبیرخانه هیأت اجرایی  ثبت نام اولیه
   به متقاضی جهت تکمیل اطالعات در سامانه

 
 هاي فرهنگی و تکمیل بررسی و ارزیابی فعالیت

ي کمیسیون جلسه صورت( 1کاربرگ ب 
خالصه امتیازات کسب شده از ( 1و ج ) فرهنگی

و تأیید آن توسط دبیر و رئیس ) »1«هاي ماده فعالیت
 کمیسیون فرهنگی

 هاي  آموزشی، علمی، بررسی و ارزیابی فعالیت
 و تکمیل کاربرگ) 4تا  2مواد (پژوهشی و اجرایی 

خالصه (  4و ج 3، ج2هاي جو کاربرگ 2ب
توسط کارگروه بررسی ) 4تا  2امتیازات مواد 

توانمندي علمی مربوطه و تأیید و امضاء آن توسط 
  رئیس کارگروه

 

 

 عدم تأیید

توقف 
فرایند 
تبدیل 
 وضعیت

 12پس از گذشت  تکمیل اطالعات در سامانه جامع نور رضوي توسط متقاضی
   ساعت از ثبت نام اولیه 

توقف 
فرایند 
تبدیل 
 وضعیت

  هیأت اجرایی و دستور اقدام براي به جریان افتادن فرایند تبدیل وضعیت متقاضی تأیید

  

صالحیت استعالم 
عمومی از مراجع 

  ربطذي

 

 عدم تأیید

 أییدت
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هیأت جذب در سامانه جامع نور رضوي هاي مربوطه توسط کارشناس دبیرخانه هاي علمی و صالحیت عمومی کاربرگزمان با تشکیل کارگروههم 1

 . شودبارگذاري می

  

توقف 
فرایند 
تبدیل 
 وضعیت

اطالع رسانی به متقاضی تا 
- در صورت امکان کاستی

ي پرونده را رفع کرده و ها
مورد تأیید  پس از آن 

هیأت اجرایی قرار گیرد یا 
ها در تا زمان رفع کاستی

همان وضعیت فعلی 
) آزمایشی-رسمی/پیمانی(

 .به همکاري ادامه دهد

ي همکاري در ادامه
/ پیمانی (وضعیت فعلی 

  )آزمایشی-رسمی

  ي فیزیکی به هیأت مرکزي ارسال پرونده

ي متقاضی توسط هیأت بررسی پرونده
  مرکزي 

  تأیید

  تأییدعدم 

تبدیل وضعیت  کامل يبررسی پرونده
    جذبمتقاضی توسط هیأت اجرایی 

  تأییدعدم 

  تأیید

آزمایشی یا -از پیمانی به رسمی(دریافت تأییدیه تبدیل وضعیت 
  از هیأت مرکزي ) قطعی-آزمایشی به رسمی-از رسمی

 عدم تأیید

 تأیید

ارزیابی صالحیت 
عمومی متقاضی 

در کارگروه 
  صالحیت عمومی
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 )1(گراف 

قطعی و ارجاع آن به -رسمی/ آزمایشی-صدور ابالغیه رسمی
-معاونت مالی و اداري پژوهشگاه جهت صدور حکم رسمی

  قطعی-رسمی/ آزمایشی
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  هاکاربرگ راهنماي تکمیل

 باید  که متقاضی تبدیل وضعیت هستندشود، اعضاي محترم هیأت علمی مشاهده می) 1(همانطور که در گراف 
 با رعایت تهیه کرده و آنها را  http://www.ihcs.ac.ir/jazb/fa هاي مربوطه را از آدرس الکترونیکی کاربرگ

-کاربرگ به شود که متقاضی جهت اطالع از مشروح توضیحات مربوطیادآور می (.موارد ذیل تکمیل نمایند

هاي آموزش اعضاي هیأت علمی مؤسسه ارتقاي مرتبه« نامهآیین 4تا  1ي ول شمارهاباید به جد 4تا  1هاي مواد 
 از آدرس الکترونیکی  مراجعه کند که 18/12/94مصوب تاریخ » عالی، پژوهشی و فناوري دولتی و غیردولتی

http://www.ihcs.ac.ir/jazb/fa قابل دسترسی است(  

را تکمیل   4تا  1هاي مواد هاي موجود تنها باید کاربرگ الف و کاربرگاز میان کاربرگمتقاضی  )1
هاي مربوطه تکمیل توسط بخشآمده است،  1جدول  در  با آنچه هاي دیگر مطابقکاربرگ. کند
  .شودمی

  بخش مسئول  موضوع  کاربرگ
  1کارگروه تخصصی موضوع ماده   جلسه کمیسیون فرهنگی صورت  1ب 
  کارگروه علمی  جلسه کارگروه علمی صورت  2ب 
  دبیرخانه هیأت اجرایی   جلسه هیأت اجرایی  صورت  3ب 
هاي از فعالیتخالصه امتیازات کسب شده   1ج 

  کمیسیون فرهنگی»  1«ماده 
  1کارگروه تخصصی موضوع ماده 

هاي خالصه امتیازات کسب شده از فعالیت  2ج 
  کارگروه علمی» 2«ماده 

  کارگروه علمی

هاي خالصه امتیازات کسب شده از فعالیت  3ج 
  کارگروه علمی» 3«ماده 

  کارگروه علمی

هاي فعالیتخالصه امتیازات کسب شده از   4ج 
  کارگروه علمی »4«ماده 

  کارگروه علمی

  

 )1(جدول 

هاي به استثناي کاربرگ 4تا  1هاي مواد الف و کاربرگ کاربرگ(ها متقاضی باید همه کاربرگ )2
هایی که متقاضی آن را تکمیل نکرده و به هر دلیلی خالی حتی کاربرگ - ) 2- 2و  2- 1بند  2ي ماده

 .را امضاء کند - باقی مانده
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 2-شامل مشخصات عمومی و کاربرگ الف  1- کاربرگ الف. کاربرگ الف داراي دو بند است )3
 .سوابق تحصیلی متقاضی است دربردارنده

در متقاضی هاي فرهنگی، تربیتی و اجتماعی بند است که مجموعه فعالیت 10شامل  1ي کاربرگ ماده )4
هاي مورد نظر کاربرگ را بر  اساس فعالیتمتقاضی باید این  ) نامهآیین 1جدول شماره ( .گیردبرمی
آمده است، ) 10-1تا  1- 1(هاي و متناسب با موضوعات هر بند که به تفکیک در کاربرگ ) 1( ماده

شود و به تأیید و امضاي دبیر ها توسط کمیسیون فرهنگی ارزیابی میاین کاربرگ. تکمیل نماید
ي در هر دوره 1ي بندهاي ماده  حداقل امتیاز الزم از مجموع .رسدکمیسیون و دبیر هیأت اجرایی می

 .استامتیاز   30بندهاي این ماده  و حداکثر امتیاز قابل قبول از مجموع  امتیاز 10 ارتقاء 

جدول ( .هاي آموزشی متقاضی استي فعالیتبند است که دربردارنده  3شامل  2ي کاربرگ ماده )5
 )نامهآیین 2- 2شماره 

  در دانشجویان امتیازدهی میانگین اساس بر ،کیفیت تدریسبا عنوان  1- 2کاربرگ 
 ارزیابی و ارتقا دوره از قبل سال چهار در متقاضی تدریس کیفیت ارزیابی هايکاربرگ

و به تأیید و  شودمی سنجیده) ممیزه تأهی ییدأت مورد شیوه با( دانشکده رئیس و مدیرگروه
 .رسدامضاي مدیر گروه مربوطه، رئیس کارگروه علمی و دبیر هیأت اجرایی می

  ي کارشناسی هاي دورهپروژهو  کمیت تدریسبه ترتیب مربوط به  3- 2و  2- 2کاربرگ
که باید توسط متقاضی  است که متقاضی سرپرستی و راهنمایی آن را بر عهده داشته است

ی کارگروه علمی به امضاي رئیس کارگروه علمی و دبیر هیأت تکمیل شده و پس از بررس
 .اجرایی برسد

  امتیاز است 20، 2ي ماده 3تا  1حداکثر امتیاز قابل قبول از بندهاي. 

 توجه به. هاي پژوهشی متقاضی استفعالیت يدربردارندهبند است و  18شامل   3ي کاربرگ ماده )6
 .هاي این ماده ضروري استنکات زیر به منظور تکمیل برخی از کاربرگ

  پژوهشی-علمی هاي درنشریه منتشرشده پژوهشی-علمی يهمقالبا عنوان ؛ 2-3کاربرگ 
 :خارجی داخلی و معتبر
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  نشریات کمیسیون را پژوهشی- علمی اعتبار با داخلی هاينشریه فهرست 
  2.کندمی منتشر ادواري صورته ب علمیه هاي حوزه عالی شوراي و وزارتین

 تعیین وزارتین فناوري و پژوهشی معاونت را معتبر خارجی هاينشریه       
 3.کندمی

  قبول مورد ارتقا مرتبه هر در قطعی پذیرش گواهی با مقاله دو حداکثر 
 .است

  درج به مشروط مقاله، چاپ نوبت در ينسخه DOI چاپ يمقاله مثابه به 
  .است شده

  ترویجی - علمی هاينشریه در شده چاپ تحشیه و علمی هايمقاله با عنوان  ؛4- 3کاربرگ 
 :وزارتین نشریات کمیسیون ییدأت مورد معتبر داخلی

 کمیسیون را ترویجی-علمی اعتبار با داخلی هاينشریه فهرست ادواري صورت به 
  .کنندمی منتشر علمیه هايحوزه عالی شوراي و وزارتین نشریات

  باشد متقاضی تخصص با ارتباط در مستقیماً باید مقاله موضوع. 

  و ملی معتبر علمی هاي همایش در شده ارائه کامل علمی يمقالهبا عنوان ؛ 6-3کاربرگ  
 :المللیبین

 مقاله  3هاي قابل قبول از متقاضی در یک همایش در هر سال مقاله حداکثر تعداد
 .است

  و ملی معتبر علمی هاي همایش در شده ارائه علمی يمقاله خالصهبا عنوان ؛ 7-3کاربرگ 
 :المللیبین

 مقاله 3 سال هر در همایش یک در متقاضی قبول از  قابل هايمقاله تعداد حداکثر 
 .باشد همکاران یا دانشجویان همکاري با تواندمی هامقاله این. است

  ي متقاضیعلمی پژوهشی مستخرج از رساله يمقالهبا عنوان  ؛ 8-3کاربرگ: 

                                                             
    /https://journals.msrt.ir رجوع کنید به آدرس الکترونیکی  2
  .همان 3
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 تعلق متقاضی به درصورتی بند این موضوع هايمقاله از یک هر امتیاز حداکثر 
 به راهنما استاد نام از پس یا نخست ينویسنده عنوان به متقاضی نام که گیردمی

 .باشد شده ثبت مسئول ينویسنده عنوان به یا و دوم ينویسنده عنوان

  یعلم يها گزارشبا عنوان  1-10- 3؛ این کاربرگ شامل دو کاربرگ 10- 3کاربرگ 
معاون پژوهش و فناوري  دأییت بادر داخل مؤسسه  یافتهي خاتمهو فناور یپژوهش يها طرح

 با فناوري و پژوهشی هاي طرح علمی هاي گزارشبا عنوان  2-10- 3و کاربرگ  همؤسس
  دهندهسفارش نهاد شده دأییتمؤسسه  از خارج قرارداد طرف

 با یا باشد متقاضی حقوقی وظایف و اجرایی مسئولیت از ناشی که هاییطرح به 
 .گیردنمی تعلق امتیازي نباشد، مرتبط او تخصص

  که  نامهدانش کتاب، يترجمه تصحیح انتقادي، تألیف، تصنیف،  با عنوان ؛13-3کاربرگ
 هايعلمی مؤسسه هیأت اعضاي ویژه(شوند  نظر گرفته در ها آن امتیاز محاسبه در زیر موارد
یک از اصطالحات تصنیف، تألیف و تصحیح  در زیر هر ،)علوم وزارت نظارت تحت

 :انتقادي توضیح داده شده است

 و جدید هايدیدگاه را آن ٪20 حداقل که ايمجموعه تدوین :کتاب تصنیف 
 هايدیدگاه نقد یا تحلیل با و دهد تشکیل نویسندگان/نویسنده علمی هاينوآوري
 هايمقاله در را هاآن قبالً چه اگر باشد؛ همراه مشخص موضوع یک در دیگران

 .باشد کرده منتشر خود

  شده پذیرفته نظریات و علمی هايداده از ايمجموعه ساماندهی :کتاب تألیف 
  .است همراه گیرينتیجه یا نقد با معموالً که مبتکرانه ترکیب یا تحلیل براساس

  تشخیص جهان؛ در موجود هايبدل ينسخه معرفی :کتاب انتقادي تصحیح 
 روش کارگیري به مؤلف؛ حیات زمان به نسخه تریننزدیک و ترینصحیح
 به استناد با شده استفاده منابع و مآخذ ذکر متن؛ مستندات توضیح و شرح تحقیق؛
 و محتوا در چه و عبارت در چه نواقص، تکمیل ها؛آن شناسیکتاب و شواهد

 4.آن نظایر و برداشت در بهترین داوري،

                                                             
 .3نامه، صآیین ٤
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 15- 3، 13-3، 11- 3، 10-3، 9- 3، 2-3امتیاز الزم از مجموع بندهاي  اقلحد ،
و براي تبدیل  75/24براي تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی 

 .است 5/38وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی 

متقاضی باید . اجرایى متقاضی است هاي علمى،شامل فعالیتبند است و  18شامل  4ي کاربرگ ماده )7
شایان ذکر . ي علمی خود تکمیل کندهاي اجرایی مرتبط با حوزهاین کاربرگ را با توجه به فعالیت

، باید بر اساس حکم رسمی باشد و 10- 4است که عضویت در نهادهاي مذکور در کاربرگ 
 .هیأت اجرایی ارائه شود مستندات آن به دبیرخانه

 براي تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی  4ي حداقل امتیاز الزم از مجموع بندهاي ماده
 .است 7و براي تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی  5/4آزمایشی 

  براي تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی  4تا  1از مجموع بندهاي مواد  کلحداقل امتیاز
 .است  84و براي تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی   54 آزمایشی

دیل وضعیت رسمی آزمایشی به رسمی قطعی از جهت آزمایشی با تبتبدیل وضعیت پیمانی به رسمی )8
فرایند تبدیل وضعیت تفاوتی ندارد، بلکه تنها تفاوت حد نصاب امتیازاتی است که متقاضی باید از هر 

حداقل امتیازات الزم جهت تبدیل وضعیت به   5در جدول . کسب کند 5 هاي جدولیک از ستون
 :تفکیک مشخص شده است
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ازپیمانی به رسمی آزمایشی، و کارشناسان ( حداقل امتیاز الزم جهت تبدیل وضعیت اعضاي هیأت علمی  -5جدول شماره 
  )پژوهشی مؤسسات() رسمی قطعی به هیأت علمی رسمی آزمایشی

 
A ي است که بر اساس مصوبه هیأت مرکزي،  متقاضی  باید جهت تبدیل وضعیت از موضوع هر میزان حد نصاب درصد امتیاز

 .کسب کند ستون 

پژوهشگاه بین المللی زلزله و مهدسی زلزله، 
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشگاه 
دانش هاي بنیادي، پژوهشگاه شیمی و مهندسی 
شیمی ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست 
فناوري، پژوهشگاه مواد و انرژي، سازمان پژوهش 

لمی و صنعتی ایران و موسسه پژوهشی هاي ع
  علوم و فناوري رنگ و پوشش

حداقل امتیاز 
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هاي آموزش عالی، پژوهشی و فناوري دولتی و اعضاي هیأت علمی مؤسسه ارتقاي مرتبه« نامهاز آیین  5جدول شماره ): 2(جدول 
 »غیردولتی

  از جمله تاریخ تولد، تاریخ  4تا  1هاي مواد هاي مورد پرسش در کاربرگمتقاضی باید تاریخ :1نکته
در محل مورد نظر در هر کاربرگ ) سال/ماه/روز(را به صورت کامل ... استخدام، تاریخ اخذ مدرك و

راهنماي تکمیل در ) سال-ماه(در مواردي که درج  ماه و سال بسنده است، به صورت . درج کند
 .روي کاربرگ مورد نظر نشان داده شده استبر  ))2(فایل شماره ( هاي تبدیل وضعیتکاربرگ

 در   3ي ، مندرج در کاربرگ مادهی شده توسط متقاضکه مقاالت علمی ارائهدر صورتی :2 نکته
ارائه نشده باشد، امتیاز آن  7هاي علمی معتبریا در همایش  6به چاپ نرسیده باشد 5معتبر علمینشریات 

 .گرددمنظور نمیبراي متقاضی 

  بار در را بیش از یک... متقاضی باید توجه داشته باشد که یک اثر واحد نظیر مقاله، کتاب و  :3نکته
ذیل یک ماده یا بند منظور امتیاز آن تنها در این صورت  زیرا . تکرار نکند 4تا  1هاي مواد کاربرگ

با رویکرد اسالمی در  مقالهعنوان  با 1ي ماده 1ي الف را هم در بند مثالً اگر متقاضی مقاله. گرددمی
ذکر  ي علمی پژوهشیمقالهعنوان  با 3ي از ماده 2ر بند و هم د هاي فرهنگی، تربیتی و اجتماعیحوزه

 .شودکند، فقط امتیاز یکی از این مواد براي آن مقاله منظور می

  ها نکاتی با همچنین در برخی از کاربرگهر کاربرگ باید داراي سربرگ و محل امضاء باشد،  :4نکته
هاي لذا درصورتی که فهرست فعالیت. درج شده است که نباید حذف شود تذکرات مهمعنوان 

گنجد، جهت انتقال ه است و در جدول تک برگیِ کاربرگ مربوطه نمیمتقاضی بیش از  یک صفح
  insertاز زبانه  page Breakگزینه  از طریق ابتدا  باید سربرگ، محل امضاء و تذکرات پانوشت، 

 يبرگه کل ي بعد جدا کرده و سپسرا از صفحه ي کاربرگ مربوطهصفحه Wordي در برنامه
 . کندآن درج  را درها ي فعالیتو ادامه ه کپی کردي بعد صفحهدر عیناً  را کاربرگ مربوطه

  

                                                             
 درجه داراي است که )الکترونیکی یا کاغذي(هاي  نشري داخلی معتبر علمی نشریه. است خارجی و داخلی علمی معتبر نشریه از اعم معتبر علمی نشریه 5

 )الکترونیکی یا کاغذي( هاي خارجی نشري معتبر علمی نشریه. باشد ههاي علمیه حوز عالی شوراي یا وزارتین از یکی از ترویجی - علمی پژوهشی یا- علمی
 )7ص  ،نامهآیین( .کند می تعیین را آن درجه اعتبار وزارتین فناوري و پژوهشی معاونت که است

  )27همان، ص ( .است شده چاپ مقاله مثابه به DOI درج به مشروط مقاله، چاپ نوبت در نسخۀ 6
 همایش نوع این در. پردازند می مقاله درخصوص هر پاسخ و پرسش یا بررسی و نقد به حاضران شده، ههاي داوري مقال ارائه از پس آن در که همایشی 7

 )7همان، ص ( .شود می عرضه )فناوري یا اي توسعه کاربردي، بنیادي،(علمی  ههاي مقال صرفاً
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 4تا  1هاي مواد ي ارجاع مستندات مرتبط با کاربرگشیوه

مستنداتی متناسب با آن فعالیت به دبیرخانه هیأت  4تا  1هاي مرتبط با مواد براي هر یک از فعالیت متقاضی باید
ي ارجاع ذیل متقاضیان باید به منظور تسهیل در ارجاع هر فعالیت به سند مرتبط با آن از شیوه. اجرایی ارائه دهد

  .استفاده کنند

هایی که متقاضی در هر فعالیت. شودشاهده میم 4تا  1هاي مواد همانطور که در جداول کاربرگ )1
. قابل شناسایی است ردیفو  بند، مادهي کند از طریق سه مؤلفههاي جدول درج مییک از ردیف

 )1ي شکل شماره(

  

  

 

  )1(شکل شماره 

2( هر ردیف به سند مربوطه، این سه مؤلفه را به ترتیب ماده، بند و  متقاضی باید به منظور ارجاع فعالیت
در ردیف  2ي برچسب مقاله ،)1(با توجه به شکل . ردیف با برچسبی بر روي سند مورد نظر بچسباند

  .شده استنمایش داده ) 2(در شکل  3ي کاربرگ ماده 1از بند  2

  

  

 3ماده 

 1بند 

 1 ردیف
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  )2(شکل 

 ي متقاضی و تسهیل در ارجاع فعالیتارجاع فعالیت در انتهاي دفترچه راهنما جهت استفاده اي از برچسبنمونه
  .ارائه شده است

سمت چپ و باالي هر مستند برچسب زده پس از تکمیل برچسب مربوط به هر یک از مستندات باید 
  .استنشان داده شده  2ي که در شکل شماره. شود

 که باید توسط متقاضی هایی اي از فرمنمونه)) 2(فایل شماره ( هاي تبدیل وضعیتراهنماي تکمیل کاربرگدر 
اي از مستنداتی که باید توسط متقاضی به نمونه )5(تا  )2( هايدر شکل .، آورده شده استتکمیل شود

  .مستندات نشان داده شده استي برچسب زنی بر روي آن ي جذب ارائه شود و نحوهدبیرخانه

  

  

  

  

  

  

  3م

  1ب

 2ر

 3ي ماده

 1بند 

 2ردیف 
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. به دبیرخانه هیأت اجرایی جذب ارائه کند) 1(ي اي که متقاضی باید به عنوان مستند علمی مادهي مقالهتصویر  نمونه): 2(شکل 

  .1ردیف  1بند  1ي این مقاله مربوط است به ماده

  

  

  

  

  

    1م   

  1ب 

 1ر   
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. به دبیرخانه هیأت اجرایی جذب ارائه کند) 3(ي اي که متقاضی باید به عنوان مستند علمی مادهي مقالهتصویر  نمونه): 3(شکل 

  .1ردیف  2بند  3ي این مقاله مربوط است به ماده

  

  

  

  

  

    3م   

  2ب 

 1ر   
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. به دبیرخانه هیأت اجرایی جذب ارائه کند) 3(ي مستند علمی ماده اي که متقاضی باید به عنواني مقالهتصویر  نمونه): 4(شکل 

  .1ردیف  3بند  3ي این مقاله مربوط است به ماده

  

زده شود که  اي برچسبنشان داده شده است، مستندات علمی باید به گونه) 5(همانطور که در شکل  :نکته
  .درصورت قرار گرفتن آنها بر روي هم، برچسب هر یک از مستندات قابل رؤیت باشد

  

   3م  

  3ب 

 1ر   
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  ) 5(شکل
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  4تا  1هاي مواد برچسب  جهت برچسب زنی مستندات علمی کاربرگ نمونه
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