
 رسانی دستگاهجهت ارائه روی پایگاه اطالعخدمت خدمت/زیر اطالعاتفرم 
 01180113011:  شناسه خدمت جذب اعضای هیات علمی :عنوان خدمت

 (G1Gخدمت به دیگردستگاه های دولتی)            (G1B) خدمت به کسب و کار    (           G1Cخدمت به شهروندان )          : نوع خدمت

 استخدام و بکارگیری اعضای هیات علمی و ارتقای مرتبه آنان بر اساس شیوه نامه اجرایی مربوط: شرح خدمت

 آخرین حکم كارگزینی برای افراد معاف از انجام یکسال از تعهدات )مخصوص مستخدمین رسمی و پیمانی كشوری( -1 مدارک مورد نیاز:

 رسمی یا پیمانی دانشگاه های تابعه وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاداستعفانامه پذیرفته شده عضو هیات علمی  - 2

ریافت د( داسکن پرسشنامه پاسخ داده شده )حتما فایل مربوطه را دریافت نمایید و پس از تکمیل اسکن پرسشنامه را از طریق همین سامانه ارسال نمایی - 3* 

 فایل پرسشنامه

 تن رتبه های برتر دانشنامهتصوریر گواهی در صورت داش - 4

 تصوریر گواهی یا مدركی دال بر نخبگی)مخصوص متقاضیانی كه عضو بنیاد ملی نخبگان می باشند( - 5

 تصویر آخرین مدرك تحصیلی - 6* 

 تصویر اصل مدارك مرتبط با ایثارگری به تاریخ جدید - 7

 و یا پایان دوره ضرورت و تعهدات) ویژه آقایان (تصویر برگ پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم  - 8

 تصویر تمام صفحات شناسنامه - 9* 

 تصویر كارت ملی - 11* 

 تصویر مدارك مرتبط با سوابق فرهنگی اجتماعی - 11

 PDFپس به صورت یك فایل گانه، در فایل دریافتی تکمیل و س 12( كه الزم است پس از دریافت جداول C.Vشرح فعالیتهای علمی انجام یافته ) - 12* 

گانه با شرح  12به عنوان مستندات جداول  JPGگانه ارسال گردد. ضمنا مستندات مربوطه هر كدام به عنوان یك فایل  12ذخیره و به عنوان اطالعات جداول 

 گانه 12مربوطه ارسال گردد. دریافت فایل اطالعات جداول 

 عکس جدید ، تمام رخ - 13* 

 )برای كسانیکه انجام داده اند( kتعهدات برای ضریب  گواهی پایان - 14

 )برای كسانیکه تعهدات خود را به صورت درمانی انجام داده اند( kگواهی موافقت كمسیون آموزش و درمان وزارت متبوع برای ضریب  - 15

 گواهی موافقت معاونت درمان در صورت استفاده از سهمیه مناطق محروم یا خانم ها - 16
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  aac.behdasht.gov.ir اینترنتی    

   )پیوند دریافت برنامه کاربردی ارائه خدمت روی تلفن همراه( تلفن همراه    

        (شماره سامانه پیامکی ارائه خدمت در صورت وجود با کلیک روی نماد نمایش داده شود) پیام کوتاه    

  )لیست بازشونده یا پیوند آدرس دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان ارائه خدمت(خدمات پیشخوان ارائه خدمت یا دفاتر دفاتر     

 نحوه دسترسی به شکایت از خدمت:

 )از دید متقاضی خدمت(نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت 

  

 

                          vc.education@medsab.ac.ir :پست الکترونیک    

    تلفن گویا یا مرکز تماس: 05144018436                 

http://aac.behdasht.gov.ir/

