
 ترویج کشاورزي موزش وآحقیقات،سازمان ت آزمایشیپیمانی و رسمی مدارك مورد نیاز تبدیل وضعیت اعضاي  هیاٌت علمی

 تصویر کلیه صفحات شناسنامه.  

 پشت و روتصویر کارت ملی ،. 

 براي آقایان( پشت و رو ،صویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائمت(. 

 یا به با ذکرمعدل مقاطع همه(تخصصی دکتري، فوق لیسانس، طع لیسانساالتحصیلی مقگواهی فارغویر اتص -

 .)همراه ریزنمرات

 سال جاري ئت علمیهی خرین حکم کارگزینیآ. 

 پیمانی علمی تهیاٌ انتصاب به کارگزینی حکم.  

 براي ( سازمانممیزه  هیاٌتمهر  به ممهور، آزمایشی - رسمی علمی تهیاٌ انتصاب به کارگزینی حکم

 .)متقاضیان تبدیل وضعیت به رسمی قطعی

 آزمایشی -رسمی/ پیمانی ت علمیبه هیاٌ وضعیتتبدیل  /انتصابصدور حکم  )مجوز( ابالغیه کتبی.  

 درصورت وجود(ت ممیزه سازمانمهر هیاٌبهممهور ،علمیتهیاٌ باالتر مرتبه به ارتقاء کارگزینی اولین حکم(. 

 درصورت وجود(، علمی تهیاٌ باالتر مرتبهبه یک حکم ارتقاء صدور) مجوز( ابالغیه کتبی(. 

 به  ،در مقطع دکتري تخصصی نحوه ادامه تحصیلر واحد محل خدمت مبنی ب باالترین مقام مسئول نامه

 .تحصیلی سال/ ، به تفکیک هر ترمدوران تحصیل) یا مرخصی آموزشی مأموریت( همراه احکام کارگزینی

 سازمانصادره از سوي دفتر آموزش کارکنان  فارغ التحصیلیاعالم  مجوز و ادامه تحصیل مجوز اولیه. 

 فایل پیوست -تحقیقات و فناوري, وزارت علوم( مربوط به اطالعات فردي فرم شماره  یک.( 

 رزومه 

CD   مستندات علمی 

و  ) که یک حلقه کافی است از مورد آخرغیر به( تهیه نموده دو نسخهالذکر از کلیه مدارك فوق :)1( تذکر
جداول چهارگانه، مدارك و ( علمی همراه پروندهبهگردیده و  ممهور به مهر واحد محل خدمت مدارك همه

/ از سوي موسسه سازمان، 7/3/97تاریخ  به 200/10281شماره  مطابق بخشنامه ،)مستندات
  .به دفتر منابع انسانی و نوسازي اداري سازمان ارسال شود، پژوهشکده مادري/ پژوهشگاه

 یشی، نیازي به ارسال مستنداتآزما - علمی پیمانی به رسمی وضعیت از هیئت متقاضیان تبدیلبراي  :)2(تذکر 
  .باشد، اما ارسال لوح فشرده الزامی استنمی پژوهشکده مادري به سازمان/ پژوهشگاه / موسسه از سوي علمی


