بسـمه تعالـی
باسالم و احترام،
مدارك الزم براي صدور كارت در جدول ذيل آمده است.
مدارك پايان كار:
 -1كپي پشت و رو كارت ملي
 -2كپي شناسنامه از تمامي صفحات باشد.
 -3فرم اطالعات(خالصه وضعيت خدمتي كاركنان وظيفه)
پيوست الف) نوارابزار قرمز رنگ باالي سايت ← تسهيالت ←فرم نخبگان←فرم خالصه وضعيت خدمتي كاركنان وظيفه
 -3كپي آخرين مدرك تحصيلي
(در صورت تحصيل در مقطع باالتر از احراز نخبگي و عدم دريافت مدرك تحصيلي ،گواهي پايان تحصيالت ارائه شود)
 -4مدرك گروه خوني معتبر(كپي پشت و روي گواهينامه يا نامه پزشك)
 -5چهار قطعه عكس نظامي ()3*4با درجه مصوب
الف) كارشناسي(ستوان سوم ،يك ستاره)
ب) كارشناسي ارشد(ستوان دوم،دو ستاره)
ج) دكتري(ستوان يكم،سه ستاره)
 -6ابطال بيمه
الف)ابتدا نامه پايان كار را از سازمان بكارگيرنده گرفته و سپس به همراه نامه پايان كار به يكي از شعب بيمه نيروهاي مسلح جهت لغو بيمه
مراجعه كنيد و رسيد مربوطه را دريافت و ارائه نماييد.
 -7مدرك دوره آموزشي
الف) كساني كه در تاريخ مقرر مركز نخبگان و استعدادهاي برتر در دوره آموزشي شركت كرده اند مدرك دوره آموزشي آنها در مركز نخبگان و
استعدادهاي برتر موجود مي باشد.
ب) كساني كه دوره تكميلي آموزش  45روزه بسيج را طي نموده و در ثبت نام اوليه اصل مدرك را ارائه نموده  ،مدرك آنها در مركز نخبگان
موجود مي باشد.
ج) افرادي كه داراي سابقه خدمت قبلي مي باشند بايستي توسط يگان ترخيص كننده در نظام وظيفه ثبت و اصل مدرك به مركز نخبگان ارائه
شود .
 -8نامه لغو تعهد خروج از كشور
الف) اين بند شامل كساني مي شود كه در طول مدت انجام پروژه خروج از كشور داشته اند.
ب) نامه لغو تعهد با مراجعه به سازمان وظيفه عمومي ناجا اخذ و به مركز نخبگان و استعدادهاي برتر تحويل داده شود.
 -9نامه پايان كار
الف)نامه پايان كار :ارائه اصل نامه با امضا و مهر يگان /سازمان بكارگيرنده/موسسه بكارگيرنده
ب)لوح فشرده پروژه انجام شده مشتمل بر +word+pdfگزارش پروژه تحقيقاتي نخبگان پيوست ب (فرم گزارش مياني و نهايي )
ج)فرم صورتجلسه دفاع نهايي پيوست ج (نوارابزار قرمز رنگ باالي سايت ← تسهيالت ←فرم نخبگان ← فرم صورتجلسه دفاع نهايي)
د)اسكن مدارك شخصي مندرج در فرم تشكيل پرونده در يك لوح فشرده جداگانه –(پيوست د)
ه)ارائه فرم نظر سنجي ( پيوست ه)
 -11ارائه اولين و آخرين فيش حقوقي
الف)ارائه اين بند براي نخبگان احراز شده از سال  1411الزامي است.

نحوه ثبتكردن مدارك
 -1تمامی مدارک باید با کد مشخص شده طبق جدول  1نامگذاری و در یک پوشه به نام شمارهکدملی خود
فرد در لوح فشرده ثبت گردد( .ضمناً تمام تصاویر در فرمت  JPGو رنگی ذخيره شود)
 -2توجه نمایند هر مدرکی که به هر دليلی آماده نيست و قابل اسکن در لوح فشرده تکميل پرونده نمیباشد
در جلوی فایل قيد گردد و متعاقباً ارسال خواهد شد؛ لذا به توضيح است در اولين فرصت بایستی مدارک
ارائه گردد.
 -3جهت دریافت برگ سبز به اطالعيه های سایت مراجعه کرده و مطالعه کنيد.
 -4در صورت گذراندن دوره  44روز تکميلی آموزشی بسيج ضمن بارگذاری اسکن مدرک مربوطه نيز
بایستی ارائه شود.
 -4در صورت انجام پروژه کسری خدمت ضمن بارگذاری اسکن نامه ،اصل نامه نيز بایستی ارائه شود.
 -6فایل  PDFپروژه کسری خدمت بایستی در لوح فشرده جداگانه ارائه شود.
 -7هرگونه درخواست ارائه گواهی جهت رها سازی از خدمت به دریافت سوابق خدمتی -دریافت نامه کسر
خدمت بایستی از طریق مراجعه به قسمت تسهيالت -گواهی ها -فرم سوابق خدمتی را تکميل کنيد.

نوع فايل

كد فايل

تصويرگواهي اشتغال به تحصيل براي
استعدادهاي برتر از دانشگاه در حال تحصيل

تصوير مدرك كارشناسي

1

(با فرمت )JPG

(با فرمت )JPG
تصوير برگ سوابق خدمتي
(به همراه اصل نامه)

تصوير مدرك كارشناسي ارشد

6

(با فرمت )JPG

تصوير برگ اعالم نياز
(به همراه اصل نامه)
(در صورت دارا بودن اعالم نياز)

نوع فايل

كد فايل

117

118

تصوير مدرك دكتري
(در صورت اخذ مدرك)

7

119

(با فرمت )JPG

(با فرمت )JPG

تصوير برگ سبز اعزام
تصوير نامه انجام پروژه كسري
(به همراه اصل نامه )
(در صورت انجام پروژه كسري خدمت)

(در صورت اخذ نمودن)
شايان ذكر به محض دريافت ،ضمن

45

بارگذاري در سايت جهت دريافت

(با فرمت )JPG

111

تسهيالت
(با فرمت )JPG
تصوير گواهي دوره آموزشي  45روزه

تصوير شناسنامه ص1
(با فرمت )JPG

تكميلي بسيج (به همراه اصل نامه)
در صورت رفتن به دوره تكميلي)

46

147

در صورت بارگذاري اصل آن بايستي ارئه
شود( .با فرمت )JPG

تصوير شناسنامه ص2
(با فرمت )JPG

فايل  PDFپروژه كسري

47

(در صورت انجام)

451

تصوير شناسنامه ص5
(صفحه توضيحات)

عكس  3*4شخصي

51

341

(با فرمت )JPG
تصوير روي كارت ملي
(با فرمت )JPG

عكس  3*4نظامي با درجه

51

جدول 1

342

خالصـه انجام پايــان كـار پروژه تحقیقاتی جايگزيـن خدمت
نام .................................... :نام خانوادگي ......................................................... :كدملي................................................ :
 -1عنوان پروژه............................................................................................................................................................ :
 -2بيان مسأله پژوهش حداكثر در دو سطر............................................................................................................... :
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
 -3سواالت /اهداف /فرضيات..................................................................................................................................... :
 -4روش پژوهش......................................................................................................................................................... :
 -5جامعه آماري پژوهش............................................................................................................................................ :
 -6تعداد فصول........................................................................................................................................................... :
 -7تعداد صفحات پژوهش (تعداد كل صفحات و تعداد صفحات هر فصل جداگانه نوشته شود)
........................................................................................................................................................................................
 -8مشخصات استاد راهنما ،ناظر ،مشاور و داور (درصورت نداشتن رتبه علمي ميزان تحصيالت قيد شود)
نام

رتبه علمی

نشان

استاد راهنما
استادان مشاور

استاد ناظر

استادان داور

-1

-1

-1

-2

-2

-2

-1

-1

-1

-2

-2

-2

-1

-1

-1

-2

-2

-2

 -9مدت انجام پروژه (چنانچه پروژه از زمانبندي مصوب ( 14الي  21ماه) تأخير دارد علت شرح و چگونگي جبران
ذكر شود) ...........................................................................................................................................................................
.................................................................................................... ....................................................................................
........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................ ............................................................................
............................................................................................................ ............................................................................

 -11چكيده پژوهش (فقط به نتايج پژوهش حداكثر در  151كلمه اشاره شود) .........................................................
........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................ ............................................................................
........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................ ............................................................................
اين قسمت توسط سازمان بكارگيرنده تكميل و سپس مهر و امضاء گردد.
 -11سطح اثر بخشي پژوهش:
الف)

دستگاهي

سازماني

ملّي و راهبردي

ب) آيا اثر بخشي پروژه منطبق بر طرح اوليه منجر به رفع نياز سازمان /قسمت يا هر مورد ديگر شده است،
حداكثر در سه سطر توضيح دهيد................................................................................................................................... .
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
 -12ادامه روند پژوهش :
بعد از انجام پروژه ،ميتوان براي ارتقاي پروژه ياد شده پروژه جديدي تعريف نمود تا توسط پژوهشگران
ديگر انجام شود.
پروژه قابليت عملياتي و كاربردي شدن را دارد.
پروژه براي اجرا نياز به تعامل و همكاري با سازمانهاي ديگر است.
اين پروژه جهت تكميل الزامات ،نياز به انجام پروژههاي مكمل با تنوع تخصص را دارد( .موارد تخصص
مورد نياز ذكر شود)
پژوهشگر قابليت جذب و بكارگيري در سازمان را دارد.
مقام مسئول
مهر /امضاء سازمان بکارگیرنده

