
  رضويرضوي  مهرمهردر سامانه در سامانه   راهنماي تبدیل وضعیتراهنماي تبدیل وضعیت
 
 

 د: گردمیت اطالع و تاکید به حضور ایفاد جه ذیلعلمی نکات  هیئتبه منظور تسهیل فرآیند تبدیل وضعیت اعضاي محترم 
 ارسال گردد.ت اجرایی جذب دانشگاه ئهاي تبدیل وضعیت از رئیس محترم دانشکده خطاب به دبیر محترم هیدرخواست کلیه

 
سال پس از تائیدیه پیمانی ارسالی از مرکز جذب براي تبدیل وضعیت به رسمی  5تا  2 ی:ت علمی پیمانئاعضاي هی -

 اقدام نمایند. آزمایشی
رسمی آزمایشی سال پس از تائیدیه  5تا  2 ،در صورت ارتقا مرتبه به دانشیاري :رسمی آزمایشی ت علمیئاعضاي هی -

 اقدام نمایند. قطعیارسالی از مرکز جذب براي تبدیل وضعیت به رسمی 
 

توانند از طریق میدانشگاه  جذبدبیرخانه هیئت اجرائی پس از درخواست و دریافت ایمیل از سوي  هیئت علمی محترم اعضاي
 د.مدارك خود را در سامانه مذکور بارگذاري نماین http://jwfe.hjazb.ir/account/login :لینک

در بخش ارتباط با مرکز یا ، 82234666شماره  باضمن تماس در صورت بروز اشکال احتمالی در سامانه مذکور،   :1توجه 
 مطرح گردد.ت علمی وزارت علوم ئموضوع با کارشناسان پشتیبانی مرکز جذب اعضاي هی ،ارسال پیام در سامانه مذکور

فوق دیپلم (در صورت تحصیلی کلیه مدارك درخواستی (از جمله شناسنامه، کارت ملی، پایان خدمت، مدارك اصل  :2 توجه
در صورت اخذ مدارك تحصیلی از کشورهاي خارجی تصویر  کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري تخصصی و ناپیوسته بودن)،

 د.باید در سامانه بارگذاري شو) …وارزشیابی دائم یا موقت توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوري 

 و کارنامه مقاطع مختلف تحصیلی بارگذاري گردد. دانشنامه جهت تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی یا رسمی قطعی حتماً

 مهرو آخرین حکم کارگزینی قبل از بارگذاري در سامانه اولین جهت تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی : 3 توجه 
 د.در سامانه بارگذاري شوو پس اسکن س و گرددور به مهر دبیرخانه جذب دانشگاه مباید مهرضوي 

کارگزینی رسمی آزمایشی مهمور به مهر اولین حکم جهت تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی  : 4 توجه
 گرددور به مهر دبیرخانه جذب دانشگاه مباید مهمهر رضوي و آخرین حکم کارگزینی قبل از بارگذاري در سامانه هیئت ممیزه 

 د.سپس اسکن در سامانه بارگذاري شو و

 

ت اجرائی ئهیمنظور تائید بعدي به و به  نسبت به تائید رزومه اقدام ،کلیه مدارك و اطمینان از آنپس از بارگذاري  •
 اطالع داده شود.دانشگاه جذب 

سپس در جلسه و پس از کامل شدن استعالمات از مراجع ذیصالح، ابتدا پرونده در جلسه کارگروه صالحیت عمومی  •
 د.شوت اجرایی جذب دانشگاه مطرح میئهی

طول بیش از یک سال به  ممکن است روند تبدیل وضعیت با توجه به نوع درخواست و استعالمات از زمان ثبت رزومه •
 د.یانجامب
 

 مهردر سامانه ت اجرایی جذب ئدبیرخانه هیپرونده توسط کارشناسان محترم  ،صالحیت علمی و عمومییند طی فرآپس از 
در نهایت مرکز جذب پس از  شود.می  فیزیکی نیز به مرکز جذب ارسالسپس مدارك به صورت . دگردمیرضوي بارگذاري 

مطرح  هیئت مرکزي جذب در ،ر رضويمهسامانه  در اري شدهبارگذ با مستندات فیزیکی مداركشکلی تطبیق و  پروندهبررسی 
 گردد.صدور ابالغ اقدام مینسبت به و 
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قوانین و مقررات

آموزش

پیوندها

مصوبات شورای عالی انقالب
فرهنگي

مصوبات هیات عالی جذب
قوانین استخدام اعضای هیات

علمی
جلسات و مصوبات هیات مرکزی

جذب
سایر قوانین

سواالت متداول فراخوان
آموزش ارسال پرونده های جذب

قدیم
راهنمای شرکت در فراخوان

جلسات مجازی مرکز جذب
آماده سازی پرونده

بررسی اطالعات عمومی و
مدارک

تبدیل وضعیت - تبدیل وضعیت

5997کدخبر :
  ۱۴۰۰/۲/۱۳ - ۰۹:۰۲تاریخ مخابره :   

1102تعداد بازدید :   

راهنمای مراحل درخواست تبدیل وضعیت در سامانه جذب 
(نسخه 1.0)

ابتدا برای ورود به سامانه باید از ادرس https://applicant.markazjazb.ir استفاده کنید.

سپس از طریق بخش مشخص شده در تصویر زیر وارد صفحه ی ثبت نام می شوید

در این بخش نیاز است که شماره تلفنی که به نام خودتان است را وارد کنید تا یک کد تأیید دریافت
نمایید:

عبارت جستجو

تقویم فراخوانرده  بندی احتمال جذبگالیه های متقاضیانآموزشراهنما و قوانیناخبارصفحه نخست

چارت سازمانی

http://mjazb.ir/detail/News/412
http://mjazb.ir/detail/News/413
http://mjazb.ir/detail/News/411
http://mjazb.ir/Category/News/68
http://mjazb.ir/Category/News/69
http://mjazb.ir/Category/News/70
http://mjazb.ir/Category/News/71
http://mjazb.ir/Category/News/83
http://mjazb.ir/detail/News/308
http://mjazb.ir/detail/News/373
http://mjazb.ir/detail/News/368
http://mjazb.ir/detail/News/253
http://mjazb.ir/detail/Video/243
http://mjazb.ir/detail/Video/233
http://mjazb.ir/detail/Video/242
http://www.leader.ir/langs/fa/
http://dolat.ir/
https://applicant.markazjazb.ir/
http://mjazb.ir/
http://mjazb.ir/Category/News/3
http://mjazb.ir/Category/News/6
http://mjazb.ir/Category/News/7
http://mjazb.ir/Category/News/79
http://mjazb.ir/detail/News/2737
http://mjazb.ir/detail/News/2708
http://mjazb.ir/basic/6


5/15/2021 مرکز جذب اعضای ھیات علمی

mjazb.ir/detail/News/5997 2/9

پس از دریافت کد، آن را به همراه دیگر اطالعات خود در قسمت های مربوطه که در زیر نمایش داده
شده، وارد نمایید.

توجه: در صورت نداشتن کارت ملی هوشمند، روی دکمه ی سبز رنگ کارت ملی کلیک کنید تا وضعیت
آن تغییر کند و نیازی به ورود شماره سریال آن نیست.

http://www.msrt.ir/
http://jz.farhangoelm.ir/
http://mjazb.ir/
http://bmn.ir/
http://www.isaar.ir/
http://mjazb.ir/Category/News/81
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توجه:

رمز عبور وارد شده را به خاطر داشته باشید تا بتوانید در ورودهای بعدی به سامانه از آن استفاده کنید.

کد ملی به عنوان نام کاربری شما محسوب می شود.

پس از وارد شدن به حساب کاربری خود ابتدا باید از بخش رزومه من، اطالعات خود را تکمیل نمایید:
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از طریق منوی سمت راست، باید تمام زیر مجموعه های بخش اطالعات شخصی و همچنین مستندات
با دقت تکمیل شوند:
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توجه:  مدارک زیر حتما بایستی در رزومه متقاضی وجود داشته باشد.

ثبت مدارک سجلی (کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی)

کارت وضعیت نظام وظیفه(مختص آقایان)

ثبت کلیه مدارک مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری(اولویت در بارگذاری دانشنامه به
همراه مدرکی که دارای معدل کل باشد، در غیر این صورت بارگذاری استعالم مدارک تحصیلی همراه با

نامه توضیحی دبیر هیأت اجرایی) 

ثبت اولین حکم پیمانی صادره براساس تأییدیه مرکز جذب

ثبت آخرین حکم کارگزینی

مدارک ایثارگری(در صورت برخورداری) ثبت شود.

متقاضیان تبدیل وضعیت از طریق جداول چهارگانه بایستی سوابق سوابق فرهنگی اجتماعی خود را با
استفاده از گزینه فعالیتهای فرهنگی ماده یک(مخصوص تبدیل وضعیت) ثبت نمایند
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پس از تکمیل تمام قسمت های رزومه می توانید از طریق بخش ثبت درخواست در صفحه خانه و با
انتخاب گزینه درخواست تبدیل وضعیت وارد فرآیند ثبت درخواست شوید:

توجه: در صورت مشاهده پیغام خطا مبنی بر عدم وجود اطالعات شما در پایگاه داده وزارت عتف،
بایستی به معاونت اداری، مالی موسسه اطالع داده تا با هماهنگی اداره کل فناوری اطالعات وزارت

عتف، مشکل را مرتفع نمایند.
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با ورود به فرآیند درخواست، در مرحله اول باید قوانین و مقررات را با دقت خوانده و تایید نمایید و روی
دکمه مرحله بعد کلیک نمایید

 

 

در مرحله ی دوم باید کامل و صحیح بودِن اطالعات ثبت شده در رزومه را تأیید کنید یا در غیر این صورت
 برای تکمیل آن به بخش ویرایش رزومه بروید، پس از اطمینان از تکمیل بودن رزومه روی دکمه

ً
مجددا

مرحله بعد کلیک نمایید.
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در مرحله ی سوم با کلیک روی دکمه پرداخت به درگاه بانک هدایت خواهید شد و پس از انجام پرداخت
موفق به مرحله ی بعد که مرحله نهایی می باشد، خواهید رفت.

در مرحله ی آخر بایستی دانشگاه محل خدمت خود به همراه نوع تبدیل وضعیت را انتخاب نمایید.

درصورتیکه تبدیل وضعیت شما از پیمانی به رسمی آزمایشی و از طریق جداول چهارگانه است اولین
گزینه را انتخاب نمایید.

درصورت تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی از طریق جداول چهارگانه و مصوبات شماره
۱۹۶ و یا ۲۵۴ هیات عالی جذب میباشد، گزینه مورد نظر را انتخاب نمایید. درصورت عدم اطالع از

مصوبات مذکور از دفتر جذب موسسه خود راهنمایی بگیرید.

درصورتیکه تبدیل وضعیت شما از طریق ارتقاء مرتبه میباشد گزینه های پیمانی به رسمی آزمایشی ارتقاء
و یا رسمی آزمایشی به رسمی قطعی ارتقاء را انتخاب نمایید.

توجه: پس از انتخاب نوع تبدیل وضعیت و کلیک بر روی دکمه انتخاب، درخواست شما به دانشگاه
ارسال شده و به هیچ وجه امکان ویرایش آن را نخواهید داشت.
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