
  در سامانه نور رضویدر سامانه نور رضوی  از پیمانی به رسمی آزمایشیاز پیمانی به رسمی آزمایشی  راهنمای تبدیل وضعیتراهنمای تبدیل وضعیت

 
 

 : دگردیت اطالع و تاكید به حضور ایفاد مبه منظور تسهیل فرآیند تبدیل وضعیت اعضای محترم هیات علمی نكات زیر جه

نام پدر، شماره تماس، ایمیل و نوع تاریخ تولد،  مراه نام، نام خانوادگی، كد ملی،ه  های تبدیل وضعیت به درخواست كلیه

از رئیس محترم دانشكده خطاب به دبیر محترم هیات اجرایی جذب دانشگاه به شرح زیر صورت ( یكی از موارد ذیل)درخواست 

 :دپذیر

 

سال پس از تائیدیه پیمانی ارسالی از مركز جذب برای تبدیل وضعیت به رسمی  ۵تا  ۲اعضای هیات علمی پیمانی  -

 آزمایشی

درصد امتیاز دانشیاری با تائید  ۰۱۱اعضای هیات علمی رسمی آزمایشی در صورت ارتقا مرتبه به دانشیاری یا كسب  -

سال پس از ابالغ رسمی آزمایشی برای تبدیل وضعیت به رسمی  ۵تا  ۲رئیس كمیسیون تخصصی هیات ممیزه 

 قطعی

 

توانند از طریق  از سوی مركز جذب میساعت پس از درخواست و دریافت ایمیل  ۲۲تا  ۸۴همكاران محترم 

 .دمدارك خود را در سامانه مذكور بارگذاری نماین https://farakhanjazb.msrt.ir/login :لینک

 .دعدد آخر كد ملی می باش ۸نام كاربری كد ملی و رمز عبور   :1توجه 

در بخش ارتباط با مركز یا ، ۴۴۵۲۵5۸۲-۵۰شماره  ضمن تماس بادر صورت بروز اشكال احتمالی در سامانه مذكور،  :2توجه 

 .مطرح گرددموضوع با كارشناسان پشتیبانی مركز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم  ،ارسال پیام در سامانه مذكور

  تحصیلی خرین حكم، مدارك آاز جمله شناسنامه، كارت ملی، پایان خدمت، اولین حكم و )كلیه مدارك درخواستی

در صورت اخذ مدارك  كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكتری تخصصی و ،(وسته بودندر صورت ناپی)فوق دیپلم 

باید در ( …وتحقیقات و فناوری  متحصیلی از كشورهای خارجی تصویر ارزشیابی دائم یا موقت توسط وزارت علو

 .دسامانه بارگذاری شو

ور به مهر دبیرخانه جذب مباید مهنور رضوی اولین حكم و آخرین حكم كارگزینی قبل از بارگذاری در سامانه  :3 توجه

 .دپس اسكن در سامانه بارگذاری شوس و گردددانشگاه 

 هیات اجرائی منظور تائید بعدی به و به  نسبت به تائید رزومه اقدام ،پس از بارگذاری كلیه مدارك و اطمینان از آن

 .اطالع داده شوددانشگاه جذب 

  سپس در جلسه و پس از كامل شدن استعالمات از مراجع ذیصالح، ابتدا پرونده در جلسه كارگروه صالحیت عمومی

 .دشو هیات اجرایی جذب دانشگاه مطرح می

  ماه به طول  ۰۲تا  5روند تبدیل وضعیت با توجه به نوع درخواست و استعالمات از زمان ثبت رزومه ممكن است بین

 .دبیانجام

 از  "پیام جدید در سامانه نور رضوی برای شما ثبت شده است"هایی مبنی بر  در طی بررسی پرونده متقاضیان پیامک

به معنای تغییر ناشی از بارگذاری مدارك از تنی نیست و فقط حاوی مپیام  این .شود سوی مركز جذب ارسال می

 .باشد سوی مركز جذب یا دبیرخانه هیات اجرایی می

 داینممیدبیرخانه هیات اجرایی جذب پس از كامل شدن پرونده صالحیت علمی و عمومی آن را در سامانه نور رضوی بارگذاری 

در نهایت مركز جذب پس از بررسی مدارك در سامانه و  .شود می  سپس مدارك به صورت فیزیكی نیز به مركز جذب ارسال و

 .دنمای برگزاری جلسات مربوط و همچنین تطبیق مدارك با مستندات سامانه نور رضوی نسبت به صدور ابالغ اقدام می

  

https://farakhanjazb.msrt.ir/login.php?utype=6c300461


 

 

    مورد نیازمورد نیازمدارک مدارک   

 

 تعداد مدارک عمومی مورد نیاز ردیف

 نسخه ۲ (عكس دارتایپ شده و )تبدیل وضعیت تقاضای فرم  ۰

۲ 
 ( كارشناسی،كارشناسی ارشد و دكتری)تصویر مدارك تحصیلی 

 كشورهای خارجی، تصویر ارزشیابی توسط وزارت علومدر صورت اخذ از 
 نسخه ۲

 نسخه ۲ مختصری از شرح حال زندگی با تكیه بر مسائل عقیدتی 3

 نسخه ۲ علمی رزومه ۸

 نسخه ۲ شناسنامهتصویر كلیات صفحات  ۵

 نسخه ۲ ملی كارتتصویر پشت و رو  5

 نسخه ۲ معافیت دائم یا موقتيا  كارت پایان خدمتتصویر  پشت و رو  ۲

 نسخه ۲ پشت نویسی شده 3*۸عكس  ۴

 نسخه ۲ تصویر اولین و آخرین حكم كارگزینی دوره پیمانی 9

 نسخه ۲  بدو خدمت كارگزینی حكمتصویر اولین  ۰۱

 نسخه ۲ بسیجیان و آزادگانمدارك ایثارگری جانبازان، رزمندگان،  ۰۰

 


