
 

 

  :راهنماي  تبدیل وضعیت 

  در صورتیکه اطمینان از آوردن امتیاز الزم جهت تبدیل وضعیت دارید تقاضاي خود را طی نامه ایی به دفتر جذب ارجاع دهید ابتدا )1

آنها میگذرد میتوانند حداقل امتیاز الزم از بخش نظارت و ارزیابی جداول  پیمانی صالحیت عمومیترم از تاریخ تایید  5معموال متقاضیانی که (

  )تبدیل وضعیت را بیاورند بنایرین این مورد را نیز در نظر داشته باشید

به سامانه تعریف پس از ارجاع تقاضاي شما به دفتر جذب، شما در سامانه مرکز جذب  ثبت می شوید و یوزر و پسورد براي شما جهت ورود ) 2

  می شود که بعد از یک هفته معموال فعال می گردد 

موازي با ورود به سامانه و تکمیل موارد خواسته شده، فرم هاي تبدیل وضعیت که در سایت دانشگاه در قسمت هیأت اجرایی جذب قرار داه )3

رم هاي تبدیل وضعیت  به همراه تمامی مستندات درج شده در ف. شده است را نیز تکمیل بفرمایید و جهت تحویل به دفتر جذب آماده فرمایید

   .ل دهیداسرع وقت به دفتر جذب تحوی

  :راهنمایی تکمیل فرم هاي تبدیل وضعیت

  استفاده شود جهت تکمیل ترجیحا از فونت یاقوت یا میتراخواهشمند است از فرم هاي قرار داده شده در سایت استفاده فرمایید  و    

 .میباشد الزامی  )است گردیده مشخص  **المت ع  با  که ..( .و  ها تاییدیه ، تالیفات و    آثار  فرمها  کلیه  به   مربوط  مستندات  اصل  ارائه 

 . است گردیده مشخص * عالمت  با  موضوع این  نماید،  کفایت موسسه  توسط  شده اصل برابر  تصویر مستندات ارائه  که مواردي در. 

   و موارد خواسته شده توجه شود ها و جدوال  ذیل برگه توضیحاتبه 

  تمام صفحات جدول باید داراي جاي امضا و مشخصات متقاضی باشد، و چنانچه موارد یک بند از یک صفحه فراتر رفت مجددا در

براي مثال چنانچه مطمئن هستید موارد یک بند بیشتر از یک جدول را نیاز (را قرار دهید خود صفحه بعد جاي امضا و مشخصات

  دارد ابتدا جدول را در چند صفحه کپی کرده سپس به تکمیل آن بپردازید

 شود پیوست  ، است گردیده  تکمیل  علمی هیات عضو  توسط  که ی مستندات  کلیه.  

 میباشد  الزامیمتقاضی و ارائه اصل پایان نامه و رساله دانشجویان متقاضی   دکتري  رساله و  ارشد  نامه پایان  اصل  ارائه. 

  1-3در خصوص مستندات مقاالت به جهت امتیاز دهی در کارگروه ، مقاله بصورت کامل موجود باشد و براي هر کدام از مقاالت بند 

 .که در سایت دانشگاه قرار داده شده الزامی باشد 1- 3بند  شناسه مقاله تکمیل

  با حجم را صفحات خواسته شده ندي کرده، و طبق توضیحات قرار داده شده  در سایت فولدر ب فشردهمستندات را مطابق با فایل

  اسکن کنیدقیده شده 

  در ستون دوم درج می گردددر خصوص ثبت برگزاري جلسات هم اندیشی اساتید می باشد که  5-1بند  

  توسط کمیسیون فرهنگی تکمیل می گردد و خواهشمند است از تکمیل آن خودداري فرمایید 6-1بند. 

 حتی االمکان تمامی ستونها تا ستون قبل از قسمت امتیازدهی را تکمیل فرمایید 

  قرار دادن از در خصوص بند هایی که مربوط به نیم سال هاي تدریس می باشد، هر جدول را مختص به یک نیم سال قرار دهید، و

 .تدریس در یک جدول و صفحه خودداري فرمایید مختلف نیم سال هاي

 ول جهت اصالح برگردانده خواهد شددر صورت عدم رعایت موارد فوق، جدا. 

  

 



 

 

 شبیه آنچه  جداول و مستندات را..باشدو مستندات مرتبط با هر بند مشخص  شود جداول را پس از تکمیل در داخل زونکن قرار داده

 و به دفتر  جذب تحویل دادهداخل جعبه قرار جهت مخدوش نشدن،  صورت حجیم بودن که در تصویر مشاهده می فرمایید در

    .دهید

  

 .الزم به ذکر است از تاریخ تحویل و ثبت جداول تبدیل وضعیت ومستندات مربوطه در دفتر جذب هرگونه اضافه و یا تغییر مجاز نمی باشد

  

  باتشکر از حسن توجه شما


