مدارک الزم جُت تشکیل پريودٌ حق التدریسی در دفتر َیأت علمی ياحد اسالمشُر
**** کلیٍ مدارک بٍ صًرت اسکه روگی ي ذخیرٌ شدٌ در  CDباشد ****

 .1اسکي رًگی توام صفحات شٌاسٌاهِ
 .2اسکي رًگی کارت هلی (پشت ٍ رٍ)
 .3اسکي رًگی کارت پایاى خذهت ٍ یا هعافیت (پشت ٍ رٍ)
 .4اسکي رًگی عکس پرسٌلی جذیذ 3*4
 .5اسکي رًگی هذارک تحصیلی ( کارشٌاسی ،کارشٌاسی ارشذ ،دکترا ٍ گَاّی اشتغال بِ تحصیل دکترا)
 .6اسکي فرهْای ( 21 ٍ 20 ،1فرم ّا پس از تایپ ٍ اهضا شذُ اسکي شًَذ)
 .7اسکي رًگی از سَابق بیوِ ای ٍ یا صفحِ اٍل دفترچِ بیوِ

(تأهیياجتواعی ،خذهات درهاًیً ،یرٍّای هسلح ،قرارداد بیوِ

اختیاری بِ ّوراُ فیشٍاریسی ،هستٌذات هربَط بِ سقفدرآهذ ،بازًشتگی ٍ یا سایر بیوِّا )
 .8اسکي رًگی هستٌذات هربَط بِ خاًَادُ شاّذ ،کارت ایثارگری ٍ یا کارت جاًبازی ٍ ...
 .9اسکي رًگی از آخریي حکن کارگسیٌی برای اعضای ّیأت علوی
 .10اسکي رًگی هجَز تذریس از گرٍُّای (هعارف ،پژٍّشکذُ قرآى ٍ عترت ٍ ،صایای اهام خویٌی(رُ) ٍ یا اًقالب اسالهی)
 .11اسکي رًگی سَابق تذریس تأییذُ شذُ از ٍاحذّای هربَعِ عی ًاهِ رسوی ٍ هْوَر

مراحل دریافت کد شىاسٍ تدریس سازمان مرکسی ي صالحیت علمی
مزاحل دریافت کد شناسه تدریس:
 - 1دٍ الی سِ رٍز بعذ از دریافت کذ استادی از بخش حق التذریس ٍاحذ اسالهشْر بِ سایت زیر هراجعِ فرهائیذ.
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صفحِ اصلی (ٍرٍد اساتیذ حق التذریس)

ٍارد ًوَدى ًام کاربری ٍ رهس عبَر ٍ کذ اهٌیتی

(در اٍلیي ٍرٍد ًام کاربری ٍ رهس عبَر ّردٍ کذهلی هی باشذ)
ٍ- 3ارد ًوَدى ایویل ٍ رهس فعلی (کذهلی)

ثبت رهس دلخَاُ جْت دریافت رهس جذیذ

 - 4اًتخاب  Tabسَم (ثبت اعالعات ٍ هذارک) از ًَار هٌَی افقی در باالی صفحِ
 Tabاٍل (تکویل اعالعات)  :تکویل ًوَدى تواهی ٍارد خَاستِ شذُ

ارسال ٍ ٍرٍد بِ پَرتال فرد

ٍرٍد بِ پٌجرُای کِ شاهل سِ :Tab

رخیرُ

 Tabدٍم (سَابق تحصیلی)  :از تایپ کردى در فیلذّای هَرد ًظر (بجس ثبت هَضَع پایاى ًاهِ) خَدداری فرهاییذ ٍ تٌْا
با کلیک بر فیلذ ٍ با اًتخاب هَارد ثبت ًواییذ.
* تذکز :اگز مدرک دکتزا ندارید در فیلد مزبوط به دکتزا به هیچ عنوان کلیک نکنید سیزا مانع اس ارسال پزونده الکتزونیکی شما به واحد
دانشگاهی می گزدد.

 Tabسَم (آپلَد هذارک)  :هذارک درخَاستی اسکي ٍ در قسوت ّای هربَعِ آپلَد ًواییذ (اسکي هذارک از اصل هذارک
ٍ بِ صَرت رًگی ٍ با حجن 400کیلَبایت باشذ ،جْت تصاٍیر صحیح ٍ بذٍى کادر ٍ
حاشیِ زائذ باشذ ،عکس گرفتِ شذُ با هَبایل آپلَد ًشَد).

- 5اًتخاب گسیٌِ رخیرُ ٍ تأییذ
اًتخاب درخَاست شٌاسِ تذریس

- 6از هٌَی عوَدی سوت راست صفحِ

شرٍع فرآیٌذ

تأییذ

ارسال

پرًٍذُ
- 7جْت اعالع از رًٍذ پرًٍذُ ٍ اصالح ًَاقص احتوالی

هٌَی پیگیری شٌاسِ تذریس

مزاحل دریافت صالحیت علمی (سامانه ساجد)
- 1بعذ از دریافت کذ شٌاسِ ٍ تأییذ ٍ استعالم کذ شٌاسِ در بخش حق التذریس ٍاحذ اسالهشْر اقذام بِ صالحیت علوی
گردد.
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ٍارد ًوَدى کذهلی

- 3تأییذ شوارُ تلفي ّوراُ خَد فرد
- 4تأییذ تاریخ تَلذ
- 5دریافت پیاهک کذ اهٌیتی

ٍرٍد بِ صفحِ تعریف رهس ٍرٍد

- 6اًتخاب گسیٌِ ٍرٍد بِ ساهاًِ در باال ٍ سوت چپ صفحِ

ثبت کذ هلی ٍ رهس ٍرٍد

- 7اًتخاب کلیذ ایستگاُ ( اٍلیي گسیٌِ در هٌَی عوَدی سوت چپ)
- 8یافتي بخش ساهاًِ ساجذ

اًتخاب گسیٌِ ٍرٍد از خارج سازهاى

ٍرٍد بِ پَرتال شخصی (داشبَرد)

- 9اًتخاب گسیٌِ حق التذریس یا تکویل فرم صالحیت علوی
ٍ - 10رٍرد بِ صفحِ هشخصات فردی کِ غیرفعال هی باشذ (هشاّذُ ّر گًَِ هغایرت از قبیل ٍضعیت تأّل ٍ تعذاد
فرزًذ ٍ رشتِ ًیاز بِ اصالح از سَی داًشگاُ ٍ یا خَد فرد ًذارد).
 - 11در صَرت ٍجَد ّر یک از هذارک ٍ هستٌذات پژٍّشی ٍ آهَزشی اًتخاب گسیٌِ ّای هربَعِ از هٌَی باال (از هقالِ
تا تأییذ ًْایی) ٍ ثبت اعالعات ٍ آپلَد هذارک در ّر بخش
 - 12اًتخاب تأییذ ًْایی ٍ ارسال
 - 13یافتي ًام ٍ ًام خاًَادگی خَد در باالی صفحِ سوت چپ
 - 14بازگشت بِ صفحِ ساهاًِ احراز َّیت

اًتخاب گسیٌِ خرٍج

اًتخاب گسیٌِ ترک ساهاًِ (آخریي گسیٌِ از هٌَی عوَدی سوت چپ

صفحِ)
 - 15از ٍارد کردى اعالعات غلظ ٍ تکیل قسوت ّایی کِ هذرکی از آى ّا ًذاریذ خَدداری ًواییذ.
 - 16بعذ از دریافت تأییذ صالحیت علوی کذ استادی ٍاحذ اسالهشْر را بِ هذیرگرٍُ هربَعِ جْت برًاهِ ریسی اعالم
فرهائیذ.

