گام اول :فرايند تعيين ظرفيت رشتهها و افراد مورد نياز براي فراخوانهاي اعالم شده از طرف مركز جذب
شرح فرايند

پژوهشكدهها

دبيرخانه هيئت اجرايي جذب

 .1دبیرخانة جذب پیش از شررع رراخرناهيرار يرر
سراا اعیةیرة رراخرناه وا از عبئرار يی ر ر ر ر
جذب دویار ی ند.

آغاز

دویار اعیةیة رراخناه از عب گار
يی ر ر جذب)(1

 .2دبیرخانة جذب بر اساس عضریی نیررعر اننرانی
ریلی ع اررادر ر دو رراخرناهيرار پی ریب جرذب
شدر اند گ اوشی از عضریی نیررعر اننرانی دو يرر
گرعر ع دو ير پژعي کدر ع نی با تنج ب وشت يرار
جذب شدر تهی ی ند.

تهیة اعیةات عضیی قنلی برار
استفادر ع تیییب ظرری يار جدید)(2

 .3دبیرخانة جذب گ اوش عضیی نیررعر اننرانی ع
وشت يا وا برار دبیر يی ر اجرايری جهر عرر دو
جلن اوساا یکند.

اواي اعیةات آ ادر شدر دو رحل  2ب
دبیر يی اجرایی جه عر دو جلن )(3

 .4يی اجرایی جرذب برر اسراس عضریی ریلری ع
نیازيار آتی تیداد رنود نیراز وشرت يرا ع نیر تیرداد
ار رراد دو ي رر بع رش تی رداد واتن ر پی رانی ع ع رر
سربازر وا عص ی نند.

عص ن نده وشت يا ع تیداد ارراد نود
نیاز دو ير وشت بر حن نن جذب
تنسط اةضار يی اجرایی جذب )(4

 .5دبیرخانررة يی رر اجرایرری جررذب نتررای نهررایی
ج عبندر وشت يار نود تقاضا ع نی تیداد ارراد دو
يریک از سه ی يار واتن پی انی ع عرر سرربازر
وا دو عبئار يی ر ر برار شرع رراخناه ع دو
عبئار درتر نظاوت ع اوزیرابی بررار دویارر سره یة
استعدا ی دو ير یک از رناود رذ نو باوگرذاور
ی ند.
 . 6دبیرخانة يی
از عبگار يی

باوگذاور وشت يا دو عبگار يی
ر ر جذب )(5
دویار اسا ی تقاضیاه از عبگار
يی ر ر جذب پس از ات ا
هل قانننی رراخناه )(6
عنق بندر اسا ی تقاضیاه بر اساس وشت
سب اعونی سنابح تلییلی ع اوتنا با
حنزة اور پژعي ئار )(7

اجرایی جذب اسا ی تقاضریاه وا
ر ر جذب دویار ی ند.

 .7دبیرخانة يی اجرایی جذب اسا ی وا برر اسراس
وشت سرب اعونیر سرنابح تلیریلی ع اوتنرا برا
حنزة اور پژعي ئار عنق بندر ی ند.
ت کیل اوگرعر ةل ی با
 .8دبیرخانرة يی ر اجرایری جرذب تقاضریاه وا برر
ي اينئی دبیرخان يی اجرایی
اس راس اوبرگ رة اوزی رابی اعوی ر دو دبیرخان رة يی ر
جذب )(10
اجرایری جرذب اوزیرابی ری نرد ع بررار عرر دو
تر ی اوگرعريار ةل ی بر
جلن يی اجرایی جذب اوجا یديد.
حن نن وشت دو يی
 .9نت رای اوزی رابی اعوی ر تقاض ریاه دو جلن رة يی ر
اجرایی جذب عص یشند

اجرایی جذب طر شدر ع پس از بروسری ع اةری
نظر وأر ير یک از اةضاء نتای نهایی اوزابری اعویر
برار پژعي کدر يار ربنع اوساا یگردد.

 .10ويیس پژعي کدر اوگرعر ةل ی وا با ي اينئی
دبیرخان يی اجرایی جذب ت کیل یديد.
 .11یررراحن برررا تقاضررریاه یررررری شررردر دو
پژعي کدريا انجرا ع نترای آه بر دبیرخانرة يی ر
اجرایی جذب اةی یشند.
 .12دبیرخانة يی اجرایی جرذب اسرا ی تقاضریاه
پذیررت شدر ع ن در وا ب يی ر ر جذب اةی
ی ند.
 .13دو صنوتی ررد پذیررتر شردر باشرد ادا ر دو
گا  2ع دو صنوتی پذیررت ن در باشرد دبیرخانرة
يی ر اجرای ری ج رذب دو عبگ رار يی ر ر ر ر
جذب ةد پرذیرش وا دو ری نرد ع داععلر برا
عاود رده د لی خرند از عضرییتش اعری پیردا
ی ند.

هيئت اجرايي جذب

انجا یاحن ع اةی نتای ب
دبیرخان يی اجرایی جذب
برار اقدا ات بیدر )(11

بروسی اعویة تقاضیاه دو دبیرخانة
يی اجرایی جذب برار اواي دو
يی اجرایی جذب )(8

آیا ررد پذیررت شدر
اس ؟ )(12

خی ر

بل
ادامه فرآيند
جذب مطابق
گام دوم

عوعد ب صفلة عبگار جذب
پژعي ئار دو عبگار اصلی جذب
ع دو ةد تأیید برار اعی ارراد
پذیررت ن در )(13
پايان

نتای اوزیابی اعوی تقاضیاه دو
جلنة يی اجرایی جذب
طر شدر ع پس از بروسی ع
اةی نظر وأر ير یک از
اةضاء نتای نهایی اوزابی اعوی
برار پژعي کدر يار ربنع
اوساا یگردد(9) .

