
چیست؟شرایط ارتماء بِ رتبِ ارشذ   

 سبل تدشثِ ثِ ششط داسا ثَدى هذسن تحصیلی لیسبًس ٍ ثبالتش اص لیسبًس12 -

 سبػت دٍسُ ّبی آهَصشی250داشتي  -

  دسصذ اهتیبص اص هیبًگیي هدوَع اهتیبص اسصیبثی سبلیبًِ وبسهٌذ دس عَل استمبء ستجِ شغلی70وست حذالل  -

  چیست؟شرایط ارتماء بِ رتبِ شغلی خبرُ

 سبل تدشثِ هشتجظ ثب شغل هَسد تصذی 18داسا ثَدى پست وبسشٌبسی ثب داشتي  -

  دسصذ اهتیبص اص هیبًگیي هدوَع اهتیبص اسصیبثی سبلیبًِ وبسهٌذ دس عَل استمبء ستجِ شغلی80وست حذالل  -

 سبػت دٍسُ آهَصشی دس چبسچَة ًظبم آهَصشی وبسهٌذاى هصَة ّیأت اهٌبء داًشگبُ وِ 200گزساًذى 

 .سبػت آى دٍسُ تخصصی ثبشذ140حذالل 

  چیست؟شرایط ارتماء بِ رتبِ شغلی عالی
  سبل تدشثِ هشتجظ ثب شغل هَسد تصذی18داسا ثَدى پست وبسشٌبسی ثب داشتي  

  دسصذ اهتیبص اص هیبًگیي هدوَع اهتیبص اسصیبثی سبلیبًِ وبسهٌذ دس عَل استمبء ستجِ شغلی85وست حذالل  

 سبػت دٍسُ آهَصشی دس چبسچَة ًظبم آهَصشی وبسهٌذاى هصَة ّیأت اهٌبء داًشگبُ وِ 150گزساًذى 

 . سبػت آى دٍسُ تخصصی ثبشذ100حذالل 

 

شرایط تغییر ٍضعیت ٍاعوال هذرن تحصیلی جذیذ ًٍحَُ اداهِ تحصیل واروٌاى 

؟ لراردادی چیست  

 داًشگبُ اعالع دادُ شذ وِ اػوبل هذسن تحصیلی ثصَست تدویؼی دس اسفٌذهبُ اًدبم 14815ثشاسبس ثخشٌبهِ

هی پزیشد ٍ ًحَُ اداهِ تحصیل وبسوٌبى لشاسدادی حتوب ثب ّوبٌّگی ٍاحذ عجمِ ثٌذی هشبغل داًشگبُ دسصَست 

.تبییذیِ ثبیذ اًدبم شَد  

آیا واروٌاى شروتی وِ فرزًذ ایثارگرّستٌذ هی تَاًٌذ تغییر ٍضعیت بذٌّذ ٍاعوال 

 هذرن ًوایٌذ؟

وبسوٌبى ششوتی عجك توبس تلفٌی ثب وبسشٌبس هشثَعِ داًشگبُ ّشگًَِ تغییش ٍضؼیت، اػوبل هذسن خذیذ 

تحصیلی ٍ استفبدُ اص هضایبی ایثبسگشی، فؼال الذاهی ًذاسد فمظ هذاسن الصم سا ثِ ششوت خْت دسج دسپشًٍذُ 

 ششوت اسسبل ًوبیٌذ

 شرایط دریافت طبمِ چیست ؟

افضایش عجمِ شغلی ثش اسبس اخز هذسن تحصیلی خذیذ هغبثك ثب ششایظ احشاص ٍ سػبیت ضَاثظ هشثَعِ  ٍ یب 

 سبل یىجبس ٍ داسًذگبى هذسن 6وست تدشثِ ٍعی سٌَات خذهتی ثشای داسًذگبى هذسن تحصیلی اثتذایی ّش 



 سبل یىجبس  ثِ صَست 4 سبل یىجبس ٍ داسًذوبى هذسن لیسبًس ٍثبالتش ّش 5دیپلن ٍ فَق دیپلن ّش ،ساٌّوبیی 

 ٍ آخشیي عجمِ عجك ششایظ ّش فشد دس خذٍل استمب عجمِ 2استحمبلی ثِ وبسوٌبى اػغب هیگشدد ٍ ششٍع عجمِ اص عجمِ 

. هی ثبشذ 15شغلی   عجمِ   

 برای اعوال سابمِ بخش خصَصی بِ چِ هذاروی ًیاز است ؟

 ِسبصهبى ثیوِ تبهیي اختوبػی وِ سیض سٌَات فشد اص سبیت تبهیي اختوبػی دسآى  هَخَد ثبشذًبه  

 اسائِ سیبِّ سیض حمَلی فشد ثب لیذ سوت هَسد تصذی دس آى ایبم 

 اٍلیي حىن استخذام پیوبًی ٍ یب سسوی آصهبیشی فشد 

  آخشیي حىن حمَلی فشد 

 ُتىویل فشم تؼْذ ًبهِ عجك فشم اسسبلی اص داًشگب 

  فشد502تْیِ خالصِ پشًٍذُ ٍ فشم  

 شرایط تحصیل در همطع دوتری ٍوارشٌاسی چیست ؟ 

فشم دسخَاست –دس اتَهبسیَى شخصی اص هٌَی پیشخَاى دسخَاست ّباثتذا فشدی وِ توبیل ثِ اداهِ تحصیل داسد 

سا اًتخبة ًٍسجت ثِ تىویل هَاسد خَاستِ شذُ ثِ صَست وبهل ٍثشاسبس احىبم  ثبالتشاداهِ تحصیل دس همبعغ

 هی ًوبیذ الذام .. آخشیٌوذسوتحصیلیَ– هذسن تحصیلی اٍلیي–سشتِ شغلی -پست سبصهبًیوِ شبهل وبسگضیٌی خَد

 ًسجت ثِ تىویل هذیشیتفشایٌذّب– اهَس اداسی وبسگضیٌی ٍاحذ هحل خذهت شخص اصهٌَی یبدآٍسی سپس سییس

 ّوچٌیي چگًَگیبداهِ تحصیل ثب تَخِ ثِ هوٌَػیت اداهِ  ٍهستٌذات خَاستِ شذُ دسخَاست اسسبلی سا ثشسسی

ٍدس غیش ایي صَست هشاتت ) هی ًوبیذتحصیل دس سبػبت اداسی  الذام ًوَدُ ٍدس صَست هَافمت هستٌذات سا تبییذ 

(.هیشسبًذ هتمبضی اعالع ثِ صَست وتجی ثِ   



پس اص تبییذ هستٌذات هذاسن ثِ هذیشیت تَسؼِ سبصهبى ٍسشهبیِ اًسبًی خْت ثشسسی وبسشٌبسبى گشٍُ 

اص عشیك هذیشیت فشایٌذّب ثِ ٍاحذ وبسگضیٌی هحل خذهت هدذداًهٌْذسی هشبغل اسسبل ٍپس اص ثشسسی ًتیدِ 

. ثِ هتمبضی اسسبل هیگشدداعالعخْت پشیٌت ًْبیی ٍدسج دس پشًٍذُ ٍ  

الصم ثِ روش است دس همغغ وبسشٌبسی فشد هیتَاًذ ثب داشتي ششایظ الصم اص هبهَسیت تحصیلی استفبدُ وٌذ ٍ دس 

صَست ًذاشتي ششایظ ثبیستی حتوبً اص هشخصی استحمبلی یب ثذٍى حمَق استفبدُ ًوبیذ ٍ ثشای تحصیل دس همغغ 

دوتشی ّن فشد هیتَاًذ ثب داشتي ششایظ الصم اص هبهَسیت تحصیلی استفبدُ وٌذ ٍ دس صَست ًذاشتي ششایظ ، 

.استفبدُ اص هشخصی ثذٍى حمَق دس عَل اداهِ تحصیل الضاهی هی ثبشذ   

  لاًَى بازًشستگی چیست ؟103شرایط بازًشستگی طبك هادُ 

 :گی ًوبیذ ثبصًشست دسخَاست ثب داشتي یىی اص ششایظّش وبسهٌذی هیتَاًذ

ٍ پٌح سبل ثشای هشبغل تخصصی ثب داشتي  - سی سبل سبثمِ خذهت ثشای هشبغل غیش تخصصی ٍ سی 

 تحصیالت داًشگبّی وبسشٌبسی اسشذ ٍ ثبالتش 

 .حذالل شصت سبل سي ٍ حذالل ثیست ٍ پٌح سبل سبثمِ خذهت ثب ثیست ٍ پٌح سٍص حمَقداشتي  -

ثشای هتصذیبى هشبغل سبخت ٍ صیبى آٍس ٍ خبًجبصاى ٍ هؼلَالى تب پٌح سبل « ة»ششط سٌی هضثَس دس ثٌذ - 1تجصشُ 

 .ووتش هی ثبشذ ٍ ششط سٌی ثشای صًبى هٌظَس ًوی گشدد

دستگبّْبی اخشایی هىلفٌذ وبسهٌذاًی وِ داسای سی  سبل سبثمِ خذهت ثشای هشبغل غیش تخصصی ٍ - 2تجصشُ 

شصت سبل سي ٍ ّوچٌیي وبسهٌذاًی وِ داسای سی ٍ پٌح سبل سبثمِ خذهت ثشای هشبغل تخصصی ٍ شصت ٍ 

 .پٌح سبل سي هی ثبشٌذسأسبً ٍ ثذٍى تمبضبی وبسهٌذاى ثبصًشستِ ًوبیٌذ



دستگبّْبی اخشایی هؤظفٌذ وبسهٌذاًی سا وِ داسای شصت ٍ پٌح سبل سي ٍ حذالل ثیست ٍ پٌح سبل - 3تجصشُ 

. سبثمِ خذهت هی ثبشٌذ سا ثبصًشستِ وٌٌذ

 سبل سي سبثمِ ثبشٌذ ساسبً ٍ ثذٍى 65دستگبّْبی دٍلتی هَظفٌذ هستخذهیي صى ٍ هشد سا وِ داسای - 4ثصشُ ت

ایي هستخذهیي ثبیذ لجل اص سسیذى ثِ سي هزوَساص ولیِ رخیشُ استحمبلی  . دسخَاست هستخذم ثبصًشستِ ًوبیٌذ

ستفبدُ ًوبیٌذاخَد   

 

 ًحَُ اعطای ترفیـع ساالًِ اعضاء ّیات علوی چگًَِ است؟

ثب تَخِ ثِ استمبء ویفی دس اهَس آهَصشی ٍ پژٍّشی ٍ ضشٍست اسصیبثی هغلَة اص ًحَُ ػولىشد  دس سیستن شؼبع ٍ 

چگًَگی اًدبم هسئَلیتْب ٍ تىبلیف اػضبی ّیأت ػلوی ٍّوچٌیي سبػبت حضَس لبثل لجَل ثشای احتسبة تشفیغ 

 . سبلیبًِ ثشاسبس ضَاثظ ٍ همشسات خبسی داًشگبُ خَاّذ ثَد 

 اعطای پایْْای تشَیمی توام ٍلت جغرافیایی چگًَِ است؟

 پبیِ تشفیغ سبلیبًِ ، ثب ًظش سییس داًشىذُ ٍ پس اص عشح 5ثِ اػضبی ّیأت ػلوی توبهَلت خغشافیبیی ثْبصای ّش 

 ٍ تأییذ دس وویتِ تشفیؼبت داًشگبُ ، یه پبیِ تشَیمی تؼلك هیگیشد

عضَ ّیات علوی در طَل خذهت چٌذ سال هرخصی بذٍى حمَق هی تَاًذ استفادُ 

 وٌذ؟

اػضب ّیأت ػلوی دس صَست لضٍم ٍ هَافمت ٍاحذّبی هشثَعِ ٍ داًشگبُ هیتَاًٌذ دس عَل خذهت خَد 

  .حذاوثشهدوَػبً ثِ هذت سِ سبل اص هشخصی ثذٍى حمَق استفبدُ ًوبیٌذ

دریافت داًشٌاهِ، ریس ًورات،تغییر )هراحل درخَاست ّای اعضاء ّیات علوی

 چگًَِ است؟ (..صٌذٍق،ارتماءعلوی،گَاّی اشتغال بىارٍ

ػضَ ّیبت ػلوی دسخَاست خَد سا اص عشیك سیستن اتَهبسیَى ثِ هذیش گشٍُ اسخبع هی دّذ ٍهذیش گشٍُ ّن ثِ 

 هؼبٍى آهَصشی ٍدس صَست هَافمت ٍتبییذ ثِ وبسگضیي ّیبت ػلوی خْت هىبتجِ ثب داًشگبُ اًدبم هی گیشد



 رخیرُ هرخصی برای اعضاء ّیات علوی در یه سال تحصیلی چگًَِ است؟

 سٍص هشخصی تؼلك هی 54یه ػضَ ّیبت ػلوی اص هْش هبُ سبل تحصیلی تب پبیبى شْشیَس سبل تحصیلی ثِ هذت 

 . سٍص آى سا هی تَاًٌذ رخیشُ وٌٌذ 15گیشد وِ فمظ 

 چگًَِ است؟ (...ٍام ،هراوس الاهتی ٍغیرُ )فرآیٌذ درخَاست تسْیالت رفاّی

ثبتَخِ ثِ ثخشٌبهِ داًشگبُ ٍاعالع سسبًی ثِ وبسوٌبى  افشاد دس سبیت سفبّی داًشگبُ ثب ٍاسد وشدى وذ ٍپسَسد 

ٍاسد سبیت شذُ ٍ ٍام ّب ی هَسد ًظش سا سصسٍ هی وٌٌذ ، سپس عجك تبسیخ صهبى  (وذ هلی ٍشوبسُ شٌبسٌبهِ )خَد 

لشػِ وشی ثِ افشاد ثشًذُ اص عشیك پیبهه اعالع دادُ شذُ ٍ ثب هشاخؼِ ثِ ًوبیٌذُ سفبّی، فشم ّب سا دسیبفت ٍ پس 

 .اص تىویل فشم ّب، تبییذ ًوبیٌذُ سفبّیَتشىیل پشًٍذُ تَسظ ًوبیٌذُ سفبّیجِ ثبًه هَسد ًظش اسسبل هی شَد

 فرآیٌذ درخَاست تسْیالت رفاّی بیوِ تىویلی چگًَِ است؟

 ثبتَخِ ثِ ثخشٌبهِ داًشگبُ ٍاعالع سسبًی ثِ وبسوٌبى  افشاد دس سبیت سفبّی داًشگبُ ثب ٍاسد وشدى وذ ٍپسَسد 

ٍاسد سبیت شذُ ٍثب تىویل فشم ثیوِ ٍ دسیبفت وذ سّگیشی اًدبم شذُ ، فشم  (وذ هلی ٍشوبسُ شٌبسٌبهِ )خَد 

 .هَسد ًظش پشیٌت گشفتِ ثِ ًوبیٌذُ سفبّی خْت تبییذ اسسبل هی شَد

 فرایٌذ ثبت دٍر واری درسیستن حضَر ٍغیاب چگًَِ است؟

ثب تَخِ ثِ ثخشٌبهِ داًشگبُ ٍششایظ وشًٍب دس لسوت هبهَسیت دستی، آیتن دٍس وبسی سا اًتخبة وشدُ ٍسٍصّبی 

 .دٍس وبس سا ثب تَخِ ثِ تبسیخ دٍس وبسی  ٍاسد هی وٌٌذ

 رخیرُ هرخصی برای واروٌاى رسوی ٍلراردادی در سال چگًَِ است؟

 سٍص ٍثشای وبسوٌبى لشاسدادی ثب تَخِ ثِ ثخشٌبهِ پبیبى سبل هذت آى 15ثشای وبسوٌبى سسوی دس عَل سبل 

 .ثبصخشیذ هی شَد 



 ًحَُ تغییر رهس در اتَهاسیَى چگًَِ است؟-

 

 کلیک ريی مىًی تىظیمبت شخصی 

 

 
 

 

 کلیک ريی مىًی تغییر رمس 

 

 
 پرکردن مىًی رمس فعلی ي جذیذ 

 

 

 

 

 درخَاست هحاسبِ حضَر ٍ غیاب ٍ عولىرد شخص بر اساس رٍز چگًَِ است؟- 2



 
 

 

 
 

 فرایٌذتذٍیي وارتابل جذیذ چگًَِ است؟- 3

 ارسبل درخًاست بب امضبی معبيوت مربًطٍ بٍ معبيوت اداری ي مبلی بب تعییه عىًان پست ي محل خذمت

 

 فرایٌذتذٍیي اهضا ٍ یا ٍیرایش چگًَِ است؟- 4



ارسبل درخًاست از طریق اتًمبسیًن بب رکر عىًان ي پست مربًطٍ بٍ َمراٌ امضبی فیسیکی در برگٍ ي ارسبل بٍ 

 مسئًل اتًمبسیًن ياحذ

 

 فرایٌذتغییر دسترسی اتَهاسیَى چگًَِ است؟- 5

 ارسبل درخًاست بب امضبی معبيوت مربًطٍ بٍ معبيوت اداری ي مبلی بب تعییه پست ي محل خذمت

 

 


