
 راهنمای تبدیل وضعیت در سامانه نور رضوی

 

 فادیبه حضور ا دیكأجهت اطالع و ت رینكات ز یعلم اتیمحترم ه یاعضا تیوضع لیتبد ندیفرآ لیبه منظور تسه

 :گردد یم

و نوع  لیمینام پدر، شماره تماس، ا ،یكد مل ،یهمراه نام، نام خانوادگ به تیوضع لیتبد یها درخواست هیكل

جذب دانشگاه به  ییاجرا اتیهمحترم  ریخطاب به دباز رئیس محترم دانشكده  )یكی از موارد ذیل( درخواست

 :ردیصورت پذ ریشرح ز

 لیتبد یاز مركز جذب برا یارسال یمانیپ هیدیسال پس از تائ ۵تا  ۲ یمانیپ یعلم اتیه یاعضا -

 یشیآزما یبه رسم تیوضع

 دیبا تائ یاریدانش ازیدرصد امت ۰۱۱كسب  ایدر صورت ارتقا مرتبه  یشیآزما یرسم یعلم اتیه یاعضا -

 تیوضع لیتبد یبرا یشیآزما یسال پس از ابالغ رسم ۵تا  ۲ زهیمم اتیه یتخصص ونیسیكم سیرئ

 یقطع یبه رسم

 قیاز طر توانند یمركز جذب م یاز سو لیمیا افتیساعت پس از درخواست و در ۲۲تا  ۸۴محترم  همكاران

 .ندینما یمدارك خود را در سامانه مذكور بارگذار https://farakhanjazb.msrt.ir/loginنکیل

 .باشد یم یعدد آخر كد مل ۸و رمز عبور  یكد مل ینام كاربر -۰ توجه

موجود در بخش ارتباط با مركز  یها در سامانه مذكور، با شماره تماس یدر صورت بروز اشكال احتمال -۲ توجه

وزارت علوم در  یعلم اتیه یمركز جذب اعضا یبانیدر سامانه مذكور موضوع را با كارشناسان پشت امیارسال پ ای

 .گذاشته شود انیم

حكم، مدارك فوق  نیحكم و اخر نیخدمت، اول انیپا ،ی)از جمله شناسنامه، كارت مل یمدارك درخواست هیكل 

و صورت اخذ مدارك تحصیلی از  یتخصص یو دكتر سانسیفوق ل سانس،یبودن(، ل وستهی)در صورت ناپ پلمید

در سامانه  دبای( كشورهای خارجی تصویر ارزشیابی دائم یا موقت توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری 

 )نكته: معدل در مدارك تحصیلی درج شده باشد.  ( .شود یبارگذار

https://farakhanjazb.msrt.ir/login


ه منظور تأیید بعدی به هیأت و برزومه اقدام  دیاز آن نسبت به تائ نانیمدارك و اطم هیكل یپس از بارگذار

 اجرایی جذب دانشگاه اطالع داده شود.

 یعلم اتیه یو اعضا یطرح سرباز ای یمانیدانشگاه كه از راتبه به پ یها هیبورس یبرا یعلم ازاتیفرم امت لیتكم

 یالزام یعلم ییتوسط كارگروه توانا شوند، یم تیوضع لیتبد یمانیتعهد به پ انیكه پس از پا یطرح سرباز

 .است

جذب دانشگاه و  ییاجرا اتیه ندهیگروه، نما ریدانشكده، مد سیدانشكده شامل رئ یعلم ییتوانا تهیكم یاعضا  

 .باشد یم یمرتبط با رشته متقاض یعلم اتیه یدو نفر از اعضا

سپس در  یعموم تیابتدا پرونده در جلسه كارگروه صالح صالح،یپس از كامل شدن استعالمات از مراجع ذ

 .شود یجذب دانشگاه مطرح م ییاجرا اتیجلسه ه

ماه به  6تا  ۲ نیممكن است ب با توجه به نوع درخواست و استعالمات از زمان ثبت رزومه  تیوضع لیروند تبد

 .انجامدیطول ب

شما ثبت شده  یبرا یدر سامانه نور رضو دیجد امیپ“بر  یمبن ییها امکیپ انیپرونده متقاض یبررس یدر ط

مشاهده  یامیكه ممكن است همكاران پس از مراجعه به سامانه پ شود یمركز جذب ارسال م یاز سو” است

 ییاجرا اتیه رخانهیدب ایجذب  كزمر یمدارك از سو یاز بارگذار یناش رییتغ یبه معنا امیپ نیو ا كنند ینم

 .وجود ندارد یخصوص مشكل نیو در ا باشد یم

آن را در  یو عموم یعلم تیجذب پس از كامل شدن پرونده صالح ییاجرا اتیه رخانهیدب شود یم یآور ادی

مدارك به صورت و پس از بررسی كارشناس مركز جذب و تاییدیه اولیه  نموده  یبارگذار یسامانه نور رضو

 یمدارك در سامانه و برگزار یمركز جذب پس از بررس تی.  در نهاشود یمبه مركز جذب ارسال  زین یكیزیف

 .دینما ینسبت به صدور ابالغ اقدام م یمدارك با مستندات سامانه نور رضو قیتطب نیجلسات مربوط و همچن
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 تعداد مدارک عمومی مورد نیاز ردیف
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