شناسنامه خذمات
حوزه وزير
مركس هياتهاي امنا و هياتهاي مميسه

عىًان خذمت

اضتمب هطتجِ اػضبي ّيبت ػلوي
(زض اًتربة ػٌَاى ذسهت زلت ًوبیيس ػٌَاًي ٍاضح ٍ ضٍقي اًتربة قَز وِ وبهال گَیبي ذسهتي وِ ثِ اضثبة ضجَع اضائِ هيقَز ثبقس)

تعزیف خذمت

ثطضؾي تمبضبي اضتمب هطتجِ اػضبي ّيبت ػلوي زاًكگبُ ّب ٍ هؤؾؿبت آهَظـ ػبلي ،پػٍّكي ٍ فٌبٍضي فبلس
ّيبت هويعُ هؿتمل ٍ یب هٌترت ٍ پطًٍسُّبي قىبیتي اظ هؤؾؿبت زاضاي ّيبت هويعُ هؿتمل ٍ یب هٌترت.

خذمت گیزوذگان

اػضبي ّيبت ػلوي زاًكگبُّب ٍ هؤؾؿبت آهَظـ ػبلي ،پػٍّكي ٍ فٌبٍضي

آدرس محل مزاجعٍ ي
عىًان ياحذ

يسارت علًم ،تحقیقات ي فىايري ،عثقٍ  ،01مزكش َیاتَاي امىا ي َیاتَاي ممیشٌ

متصذي اوجام كار

ايقات مزاجعٍ

-

قْال ؾليوبًي وطهبًي (ضئيؽ گطٍُ)؛
هٌْسؼ ػليطضب حيسضي (وبضقٌبؼ گطٍُ )1؛
فبعوِ افتربضظازُ (وبضقٌبؼ گطٍُ )2؛
فطیجب اضجوٌس (وبضقٌبؼ گطٍُ )3؛
اػظن ٍّبة (وبضقٌبؼ گطٍُ )4؛
فطحٌبظ فيطٍظي (وبضقٌبؼ گطٍُ )5؛
ثٌْبظ اؾوبػيلي ًبهي (وبضقٌبؼ گطٍُ .)6

ایبم ّفتِ زض ؾبػبت ازاضي

سایز دستگاَُاي
مزتثظ در جُت اوجام

زاًكگبُّب ٍ هؤؾؿبت آهَظـ ػبلي ،پػٍّكي ٍ فٌبٍضي

خذمت

مذارک مًرد ویاس تزاي
اوجام خذمت

فزمَاي مًرد استفادٌ

-

ًبهِ زضذَاؾت هؤؾؿِ جْت اضتمب
تىويل ٍ اضؾبل قٌبؾٌبهِ ػلوي هتمبضي ثِ ّوطاُ وليِ هؿتٌسات هطثَعِ (فطٌّگي – تطثيتي ،آهَظقي،
پػٍّكي ،ػلوي – اجطایي)
تهَیط هساضن تحهيلي
تهَیط هساضن َّیتي (قٌبؾٌبهِ ،وبضت هلي ٍ وبضت پبیبى ذسهت یب هؼبفيت)
تهَیط احىبم تطفيؼبت اؾتحمبلي
هكرم ثَزى ٍضؼيت اؾترساهي هتمبضي

زضج ًبم فطهْب ٍ اضؾبل فبیل آًْب ثِ پيَؾت العاهي هي ثبقس

وام فزم

قٌبؾٌبهِ ػلوي

وام فایل

شناسنامه خذمات
حوزه وزير
مركس هياتهاي امنا و هياتهاي مميسه

 هجوَػِ ضَاثظ ٍ همطضات اؾترساهي اػضبي ّيبت ػلوي زاًكگبُّب ٍ هؤؾؿبت آهَظـ ػبلي ،پػٍّكيقًاویه ي مقزرات
ٍ فٌبٍضي
مزتثظ تا خذمت
 آئييًبهِ اضتمب هطتجِ اػضبي ّيبت ػلوي ٍ پيَؾتّبي هطثَعِایىتزوت 
پست 
وحًٌ دستزسي تٍ خذمت مزاجعٍ حضًري 
آدرس يب سایت

www.msrt.ir/HOHM/default.aspx
-

مزاحل اوجام كار

َشیىٍ َاي مزتًط تٍ اوجام خذمت

زضیبفت زضذَاؾت زاًكگبُ ّب ٍ هؤؾؿبت آهَظـ ػبلي ،پػٍّكي ٍ فٌبٍضي اظ عطیك پؿت یب ًوبیٌسُ
هؤؾؿِ شیطثظ
ثجت ًبهِ زض زثيطذبًِ هطوع ّيبتّبي اهٌب ٍ ّيبتّبي هويعُ
اضجبع ًبهِ ثِ وبضقٌبؼ هطثَعِ
ثطضؾي ٍ اًجبم هىبتجبت الظم جْت تىويل پطًٍسُ زض نَضت ًيبظ
آهبزُ ًوَزى پطًٍسُ ٍ عطح آى زض وويؿيَى ترههي هطثَعِ
اًجبم هىبتجِ ثب هؤؾؿِ زض نَضت ػسم تأیيس ٍ احطاظ قطایظ الظم
آهبزُ ًوَزى پطًٍسُ ٍ عطح آى زض ّيبت هويعُ هطثَعِ زض نَضت تأیيس ٍ احطاظ قطایظ الظم
تْيِ ًبهِ ثطاي اثالؽ ضأي ّيبت هويعُ ثِ هؤؾؿِ شیطثظ
اهضبء ٍ اضؾبل ًبهِ اظ عطیك پؿت ٍ یب تحَیل ثِ ًوبیٌسُ هؤؾؿِ هطثَعِ

________
مثلغ :

كذ شعثٍ :

وام تاوک :

ش مارٌ حساب :

اعالعات َشیىٍ

امکان پزداخت الکتزيویکي 

سمان میاوگیه اوجام كار

زض نَضت تىويل هساضن حسالل  4هبُ

تلفه

82234181 -82234182 -82234184 - 82234187 -82234177 - 82234180 -82234193

وام صاحة حساب :

تًضیحات :

________

ایمیل

سغح ارائٍ خذمت تٍ
صًرت الکتزيویکي
تعذاد مزاجعٍ حضًري خذمت

اعالع رساوي 

تعاملي 

تزاكىشي 

(اعالع رساوي :ضٍـ اًجبم ذسهت ،ظهبى اًجبم ذسهت لَاًيي ٍ همطضات ٍ فطم ّبي هَضز ًيبظ اضائِ ذسهت ثِ نَضت الىتطًٍيىي لبثل هكبّسُ اؾت .تعااملي :لؿموتي اظ ذمسهت ثمِ
نَضت الىتطًٍيىي اًجبم هي قَز؛ هثال اهىبى تىويل ٍ اضؾبل فطم ّبي هطتجظ ثب ذسهت اظ عطیك جبیگبُ ایٌتطًتي زؾتگبُ ٍجَز زاضز .تزاكىشي :وليِ هطاحل ذسهت ثِ نمَضت ومبهال
الىتطًٍيىي ٍ غيطحضَضي اًجبم قسُ ٍ اضثبة ضجَع ثِ ّيچ ٍجِ ثطاي زضیبفت ذسهت ثِ زؾتگبُ اجطایي هطاجؼِ ًوي وٌس)

ثطاي ّط وبضقٌبؼ ثِ عَض هيبًگيي ً 5فط زض ضٍظ

تعذاد مزاجعٍ الکتزيویکي خذمت

ارتثاط تا سایز ساماوٍ َاي يسارت

(زض نَضتيىِ زض حبل حبضطذسهت هَضز ًظط ثِ نَضت الىتطًٍيىي ثِ اضثبة ضجَع اضائِ هي قَز)
(زض نَضتيىِ ذسهت هَضز ًظط ثب ؾبهبًِ ذبني زض ؾتبز ٍظاضت هتجَع هطتجظ هي ثبقس ًبم ؾبهبًِ ضا شوط وٌيس)

ارتثاط تا سایز ساماوٍَا در
دستگاَُاي دیگز

وام ي وام خاوًادگي تکمیل كىىذٌ فزم :شُال سلیماوي
تاریخ تکمیل39/2/22 :

وام ي وام خاوًادگي تاییذ كىىذٌ فزم :دكتز شُاب كسکٍ
تاریخ تاییذ39/2/91 :

تذكز :قٌبؾٌبهِ ذسهبت ثطاي ذسهبتي تىويل قَز وِ نطفبً ثِ اضثبة ضجَع اضائِ هي قَز( اضثبة ضجَع ثط حؿت هَضز هطزم  ،زاًكگبّْب  ،وبضوٌبى ؾتبز ٍظاضت ٍ  ...ضا
قبهل هي قَز)

شناسنامه خذمات
حوزه وزير
مركس هياتهاي امنا و هياتهاي مميسه

عىًان خذمت

احتؿبة ؾبثمِ ذسهت لجل اظ تجسیل ٍضؼيت ثِ ػضَ ّيبت ػلوي ضؾوي آظهبیكي
(زض اًتربة ػٌَاى ذسهت زلت ًوبیيس ػٌَاًي ٍاضح ٍ ضٍقي اًتربة قَز وِ وبهال گَیبي ذسهتي وِ ثِ اضثبة ضجَع اضائِ هيقَز ثبقس)

تعزیف خذمت

ثطضؾي تمبضبي احتؿبة ؾٌَات ذسهت اػضبي ّيبت ػلوي زاًكگبُ ّب ٍ هؤؾؿبت آهَظـ ػبلي ،پػٍّكي ٍ فٌبٍضي
فبلس ّيبت هويعُ هؿتمل ٍ یب هٌترت ثِ هٌظَض اػغبي پبیِ.

خذمت گیزوذگان

اػضبي ّيبت ػلوي زاًكگبُّب ٍ هؤؾؿبت آهَظـ ػبلي ،پػٍّكي ٍ فٌبٍضي

آدرس محل مزاجعٍ ي
عىًان ياحذ

يسارت علًم ،تحقیقات ي فىايري ،عثقٍ  ،01مزكش َیاتَاي امىا ي َیاتَاي ممیشٌ

متصذي اوجام كار

ايقات مزاجعٍ

-

قْال ؾليوبًي وطهبًي (ضئيؽ گطٍُ)
هٌْسؼ ػليطضب حيسضي (وبضقٌبؼ گطٍُ )1
فبعوِ افتربضظازُ (وبضقٌبؼ گطٍُ )2
فطیجب اضجوٌس (وبضقٌبؼ گطٍُ )3
اػظن ٍّبة (وبضقٌبؼ گطٍُ )4
فطحٌبظ فيطٍظي (وبضقٌبؼ گطٍُ )5
ثٌْبظ اؾوبػيلي ًبهي (وبضقٌبؼ گطٍُ )6

ایبم ّفتِ زض ؾبػبت ازاضي

سایز دستگاَُاي
مزتثظ در جُت اوجام

زاًكگبُّب ٍ هؤؾؿبت آهَظـ ػبلي ،پػٍّكي ٍ فٌبٍضي

خذمت
مذارک مًرد ویاس تزاي
اوجام خذمت

-

ًبهِ هؤؾؿِ
تىويل ٍ اضؾبل نَضتجلؿِ احتؿبة ؾبثمِ هتمبضي ثِ ّوطاُ هؿتٌسات هطثَعِ
تهَیط وليِ احىبم اؾترساهي اػن اظ پيوبًي ٍ ضؾوي ثطاي هست هَضز تمبضب
تهَیط اٍليي حىن اؾترسام ضؾوي آظهبیكي ّيبت ػلوي هوَْض ثِ هْط ّيبت هويعُ (هطوعي ،هٌهَة ٍ هٌترت)
زضج ًبم فطهْب ٍ اضؾبل فبیل آًْب ثِ پيَؾت العاهي هي ثبقس

وام فزم

فزمَاي مًرد استفادٌ

نَضتجلؿِ احتؿبة ؾبثمِ ػضَ ّيبت ػلوي

قًاویه ي مقزرات
مزتثظ تا خذمت

وام فایل

-

هجوَػِ ضَاثظ ٍ همطضات اؾترساهي اػضبي ّيبت ػلوي زاًكگبُّب ٍ هؤؾؿبت آهَظـ ػبلي ،پػٍّكي
ٍ فٌبٍضي
آئييًبهِ اضتمب هطتجِ اػضبي ّيبت ػلوي
زؾتَضالؼول تطفيغ اػضبي ّيبت ػلوي

شناسنامه خذمات
حوزه وزير
مركس هياتهاي امنا و هياتهاي مميسه

وحًٌ دستزسي تٍ خذمت مزاجعٍ حضًري 
آدرس يب سایت

مزاحل اوجام كار

َشیىٍ َاي مزتًط تٍ اوجام خذمت

پست 

ایىتزوت 

www.msrt.ir/HOHM/default.aspx
-

زضیبفت زضذَاؾت زاًكگبُ ّب ٍ هؤؾؿبت آهَظـ ػبلي ،پػٍّكي ٍ فٌبٍضي اظ عطیك پؿت یب ًوبیٌسُ
هؤؾؿِ شیطثظ
ثجت ًبهِ زض زثيطذبًِ هطوع ّيبتّبي اهٌب ٍ ّيبتّبي هويعُ
اضجبع ًبهِ ثِ وبضقٌبؼ هطثَعِ
ثطضؾي ٍ اًجبم هىبتجبت الظم جْت تىويل پطًٍسُ زض نَضت ًيبظ
آهبزُ ًوَزى پطًٍسُ ٍ عطح آى زض وويؿيَى ترههي هطثَعِ
تْيِ ًبهِ ثطاي اثالؽ ضأي وويؿيَى ترههي ثِ هؤؾؿِ شیطثظ

-

اهضبء ٍ اضؾبل ًبهِ اظ عطیك پؿت ٍ یب تحَیل ثِ ًوبیٌسُ هؤؾؿِ هطثَعِ

-

________
كذ شعثٍ :

مثلغ :

وام تاوک :

اعالعات َشیىٍ

شمارٌ حساب :
امکان پزداخت الکتزيویکي 

وام صاحة حساب :

سمان میاوگیه اوجام كار

زض نَضت تىويل هساضن حسالل  2هبُ

تلفه

82234181 -82234182 -82234184 - 82234187 -82234177 - 82234180 -82234193

تًضیحات :

________

ایمیل

سغح ارائٍ خذمت تٍ

اعالع رساوي 

تعاملي 

تزاكىشي 

(اعالع رساوي :ضٍـ اًجبم ذسهت ،ظهبى اًجبم ذسهت لَاًيي ٍ همطضات ٍ فطم ّبي هَضز ًيبظ اضائِ ذسهت ثِ نَضت الىتطًٍيىي لبثل هكبّسُ اؾت .تعاملي:

صًرت الکتزيویکي

لؿوتي اظ ذسهت ثِ نَضت الىتطًٍيىي اًجبم هي قَز؛ هثال اهىبى تىويل ٍ اضؾبل فطمّبي هطتجظ ثب ذسهت اظ عطیك جبیگبُ ایٌتطًتمي زؾمتگبُ ٍجمَز زاضز.
تزاكىشي :وليِ هطاحل ذسهت ثِ نَضت وبهال الىتطًٍيىي ٍ غيطحضَضي اًجبم قسُ ٍ اضثبة ضجَع ثِ ّيچ ٍجِ ثطاي زضیبفت ذسهت ثِ زؾتگبُ اجطایي هطاجؼِ
ًوي وٌس)

تعذاد مزاجعٍ حضًري خذمت

ثطاي ّط وبضقٌبؼ ثِ عَض هيبًگيي ً 8فط زض ضٍظ

تعذاد مزاجعٍ الکتزيویکي خذمت

ارتثاط تا سایز ساماوٍ َاي يسارت

(زض نَضتيىِ زض حبل حبضطذسهت هَضز ًظط ثِ نَضت الىتطًٍيىي ثِ اضثبة ضجَع اضائِ هي قَز)
(زض نَضتيىِ ذسهت هَضز ًظط ثب ؾبهبًِ ذبني زض ؾتبز ٍظاضت هتجَع هطتجظ هي ثبقس ًبم ؾبهبًِ ضا شوط وٌيس)

ارتثاط تا سایز ساماوٍَا در
دستگاَُاي دیگز

وام ي وام خاوًادگي تکمیل كىىذٌ فزم :شُال سلیماوي
تاریخ تکمیل39/2/22 :

وام ي وام خاوًادگي تاییذ كىىذٌ فزم :دكتز شُاب كسکٍ
تاریخ تاییذ39/2/91 :

تذكز  :قٌبؾٌبهِ ذسهبت ثطاي ذسهبتي تىويل قَز وِ نطفبً ثِ اضثبة ضجَع اضائِ هي قَز( اضثبة ضجَع ثط حؿت هَضز هطزم  ،زاًكگبّْب  ،وبضوٌبى ؾتبز ٍظاضت ٍ  ...ضا
قبهل هي قَز)

شناسنامه خذمات
حوزه وزير
مركس هياتهاي امنا و هياتهاي مميسه

تسمٍ تعالي
نَضتجلؿِ احتؿبة ؾٌَات ذسهت
هَضخ ..............................
هَضَع :احتؿبة ؾٌَات ذسهت لجل اظ تجسیل ٍضغ ثِ ػضَ ّيبت ػلوي ثطاؾبؼ زؾتَضالؼول اجطایي آئييًبهِ ذسهت هَظف
ٍ اػغبي تطفيغ اػضبي ّيبت ػلوي آهَظقي ٍ پػٍّكي ثركٌبهِ قوبضُ  2/20279هَضخ 77/12/15

گطٍُ:
ًبم هؤؾؿِ:
ؾبل تَلس:
ذبًن /آلبي:
زضجِ آذطیي هسضن تحهيلي:
ضقتِ تحهيلي:
ػٌَاى پبیبىًبهِ یب ضؾبلِ آذطیي هسضن تحهيلي:
هطتجِ ػلوي:

تبضید اؾترسام ضؾوي آظهبیكي:
ثِ هست ؾبل ٍ هبُ
ٍضؼيت ذسهت ًظبم ٍظيفِ :هؼبف  اًجبم زازُ 
لغبیت
تبضید ذسهت ًظبم :اظ تبضید
هست هَضز زضذَاؾت ثسٍى احتؿبة هست ذسهت ًظبم
پبیِ ٍ احتؿبة هبُ
پبیِ پيكٌْبزي:

زضذَاؾت قوبضُ:
قوبضُ قٌبؾٌبهِ:
تبضید فطاغت اظ تحهيل:

هسضت هَضز زضذَاؾت اظ تبضید

لغبیت

ثب اؾتفبزُ اظ عطح ؾطثبظي اًجبم زازُ 

ثِ هست
ؾبل ٍ هبُ

ٍضؼيت اػغبي پبیِ ذسهت ًظبم:

مادٌ یک :فعالیتُاي آمًسشي
مًضًع
تىذ
 1-1ويفيت تسضیؽ
 2-1وويت تسضیؽ
 3-1ضاٌّوبیي  ......پطٍغُ تسضیؽ
جوغ اهتيبظ هبزُ 1

اهتيبظ وويتِ هٌترت

اهتيبظ وويؿيَى ترههي

شناسنامه خذمات
حوزه وزير
مركس هياتهاي امنا و هياتهاي مميسه

مادٌ دي :فعالیتُاي پژيَشي

ضزیف

 1-2الي  16- 2ثبؾتثٌبي 15 -2 ٍ14-2

ثٌس

هَضَع

ًَع

ؾبل

هحل چبح

اهتيبظ وويتِ
هٌترت

اهتيبظ وويؿيَى
ترههي

 14-2ضاٌّوبیي یب هكبٍضُ پبیبىًبهِ وبضقٌبؾي اضقس یب زوتطي حطفِاي
 15-2ضاٌّوبیي یب هكبٍضُ ضؾبلِ زوتطاي ترههي
جوغ اهتيبظ هبزُ 2

مادٌ سٍ :فعالیتُاي اجزایي

ضزیف

 1-2الي 2- 3

ثٌس

هَضَع

ًَع

ؾبل

هحل چبح

اهتيبظ وويتِ
هٌترت

اهتيبظ وويؿيَى
ترههي

شناسنامه خذمات
حوزه وزير
مركس هياتهاي امنا و هياتهاي مميسه

ثٌس

 6-3الي 8- 3

4-3
5-3

اهتيبظ وويتِ
هٌترت

هَضَع
ثطپبیي ًوبیكگبُ پػٍّكي ،فٌبٍضيٌّ ،طي
عطاحي ٍ ضاُاًساظي آظهبیكگبُ یب وبضگبُ
ػٌَاى هؿئَليت
ضزیف

قوبضُ ٍ تبضید اثالؽ

قطٍع

پبیبى

هست

اهتيبظ وويتِ
هٌترت

اهتيبظ وويؿيَى
ترههي

اهتيبظ وويؿيَى
ترههي

ظثبى ذبضجي زٍم ٍ ؾَم
9-3
جوغ اهتيبظ هبزُ 3
جوغ اهتيبظ وؿت قسُ اظ هَاز یه ٍ زٍ ٍ ؾِ
پیشىُاد كمیتٍ مىتخة داوشگاٌ:
ثب تَجِ ثِ اهتيبظ اذص قسُ ثب اػغبي ٍ احتؿبة هبُ ثِ ًبهجطزُ هَافمت ثِ ػول آهس.
هحل اهضبي اػضبي وويتِ هٌترت هَضَع هبزُ  5زؾتَضالؼول اجطایي آئييًبهِ ذسهت هَظف ٍ اػغبي تطفيؼبت اػضبي ّيبت ػلوي:
ضأي وويؿيَى ترههي:
پبیِ ٍ احتؿبة هبُ ثطاي
هجٌي ثط اػغبي
زاًكگبُ /هؤؾؿِ
هَضخ
پيكٌْبز قوبضُ
زض جلؿِ وويؿيَى ترههي
زٍضاى ذسهت پيوبًي لجل اظ تجسیل ٍضغ ثِ ضؾوي آظهبیكي آلبي/ذبًن
هبُ
پبیِ ٍ احتؿبة
هغطح ٍ ثب تَجِ ثِ اهتيبظات وؿت قسُ ثب اػغبي
هَضخ
هَافمت ثِ ػول آهس.
هحل اهضبي اػضبي وويؿيَى ترههي ّيبت هويعُ هطوعي:

جذيل حذاقل امتیاسات السم تزاي دریافت یک پایٍ تزفیع ساالوٍ
اهتيبظ اظ هجوَع هَاز  3ٍ2ٍ1آئيي ًبهِ اضتمب
هطتجِ ػلوي
8
هطثي آهَظقيبض
10
هطثي
12
اؾتبزیبض ٍ ثبالتط
حساوثط اهتيبظ لبثل هحبؾجِ اظ هبزُ  3ثطاي ّط هطتجِ ػلوي زض ّط ؾبل  3اهتيبظ هيثبقس.

هبزُ 2
___
2
4

شناسنامه خذمات
حوزه وزير
مركس هياتهاي امنا و هياتهاي مميسه

جذول شماره  - 1آقاي مهنذس حيذري

نام استان

رديف
1

اصفْاى

2

آررتايجاى ضرقي ٍ غرتي

3

مردستاى

4

هرمسي

5

تْراى

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ،پژوهشي و فناوري
فاقد هيات مميسه مستقر در استان
ٍاتستِ  ،غيرٍاتستِ ٍ غيردٍلتي – غيراًتفاػي
"
"
"

"
"
"

"
"
"

داًطگاُ ترتيت دتير ضْيذ رجايي – هؤسسِ پصٍّص ٍ
ترًاهِريسي آهَزش ػالي – داًطنذُ ػلَم قضايي ٍ خذهات
اداري – داًطگاُ ٍ پصٍّطگاُ صٌؼت ًفت – هؤسسِ هطالؼات
تييالوللي اًرشي
 -1پصٍّطگاُ اطالػات ٍ هذارك ػلوي ايراى  -2پصٍّطنذُ
ترتيت تذًي ٍ ػلَم ٍرزضي  -3پصٍّطنذُ رصذخاًِ هلي
ايراى  -4پصٍّطنذُ هطالؼات فرٌّگي ٍ اجتواػي  -5هرمس
هطالؼات پصٍّطْاي جوؼيتي آسيا ٍ اقياًَسيِ  -6هرمس
هطالؼات ٍ ّوناريْاي ػلوي تييالوللي  -7هرمس هٌطقِاي
اطالعرساًي ػلَم ٍفٌاٍري  -8هرمسًطرداًطگاّي  -9هؤسسِ
پصٍّطي حنوت ٍ فلسفِ ايراى

شناسنامه خذمات
حوزه وزير
مركس هياتهاي امنا و هياتهاي مميسه

جذول شماره  -2خانم افتخارزاده

نام استان

رديف
1

خراساى رضَي -ضوالي ٍ جٌَتي

2

لرستاى

3

گيالى

4

تْراى

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ،پژوهشي و فناوري فاقد
هيات مميسه مستقر در استان
ٍاتستِ  ،غيرٍاتستِ ٍ غيردٍلتي – غيراًتفاػي
"
"

"
"

"
"

پصٍّطگاُ هٌْذسي شًتيل ٍ زيست فٌاٍري – پصٍّطگاُ
استاًذاردٍتحقيقات صٌؼتي ايراى -هرمس تحقيقات هخاترات ايراى
 پصٍّطنذُ آهار -پصٍّطنذُ َّاضٌاسي -متاتخاًِ هليجوَْري اسالهي ايراى -داًطنذُ ػلوي مارتردي پست ٍ
هخاترات
 -1پصٍّطگاُ ػلَمٍفرٌّگ اسالهي  -2پصٍّطگاُ ػلَم ٍ فٌَى
دفاػي  -3جاهؼِ الوصطفي الؼالويِ  -4داًطنذُ فرهاًذّي
ٍ ستاد  -5داًطنذُ ػلَم قرآًي  -6پصٍّطنذُ اسٌاد
 -7پصٍّطنذُ اهام خويٌي «رُ» ٍ اًقالب اسالهي  -8پصٍّطنذُ
ترق  -9پصٍّطنذُ تيوِ  -11هؤسسات آهَزضي ٍ پصٍّطي
غيردٍلتي – غيراًتفاػي هستقر در تْراى

شناسنامه خذمات
حوزه وزير
مركس هياتهاي امنا و هياتهاي مميسه

جذول شماره  -3خانم ارجمنذ
نام استان

رديف
1

مْنيلَيِ ٍ تَيراحوذ

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ،پژوهشي و فناوري
فاقد هيات مميسه مستقر در استان
ٍاتستِ  ،غيرٍاتستِ ٍ غيردٍلتي – غيراًتفاػي

2

مرهاى

3

قن

"
"

"
"

"
"

4

ّوذاى

"

"

"

5

گلستاى

6

تْراى

"
"
"
سازهاى هطالؼِ ٍ تذٍيي متة ػلَم اًساًي داًطگاّْا «سوت»-
هرمس تحقيقات ساختواى ٍ هسني -داًطنذُ صٌؼت َّاپيوايي
مطَري – پصٍّطنذُ ػلَم زهيي -هرمس ػقيذتي سياسي سپاُ
 هؤسسِ پصٍّص ٍ ترًاهِريسي آهَزضي -1پصٍّطنذُ ػلَم پايِ مارتردي  -2پصٍّطنذُ هٌْذسي
جْاد مطاٍرزي  -3پصٍّطنذُ هينرٍالنترًٍيل  -4پصٍّطنذُ
ٌّر (ٍاتستِ تِ سازهاى تثليغات اسالهي)  -5پصٍّطنذُ حفاظت
خاك ٍ آتخيسداري -6پصٍّطنذُ تيَتنٌَلَشي اًرشي
 -7پصٍّطگاُ ػلَم اًساًي ٍهطالؼات فرٌّگي  -8پصٍّطنذُ
ػلَم اًساًي ٍ اجتواػي  -9پصٍّطنذُ فرٌّگ ٌّر اسالهي
جذول شماره  -4خانم وهاب
نام استان

رديف
1

اردتيل

2

تَضْر

3

هازًذراى

4

ّرهسگاى

5

تْراى

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ،پژوهشي و فناوري
فاقد هيات مميسه مستقر در استان
ٍاتستِ  ،غيرٍاتستِ ٍ غيردٍلتي – غيراًتفاػي
"
"

"
"

"
"

"
"
"
تٌياد داًطٌاهِ ًگاري ايراى – سازهاى سٌجص آهَزش مطَر-
پصٍّطنذُ اهَر اقتصادي – داًطنذُ ػلَم اقتصادي – هرمس
تحقيقات سياست ػلوي مطَر
 -1پصٍّطنذُ پَلي ٍ تاًني  -2پصٍّطنذُ تأهيي اجتواػي
 -3پصٍّطنذُ تَسؼِ تنٌَلَشي صٌؼتي  -4پصٍّطنذُ تَسؼِ
صٌايغ ضيويايي  -5پصٍّطنذُ حول ٍ ًقل  -6پصٍّطنذُ
سَاًح طثيؼي  -7داًطگاُ ضْيذ هطْري  -8حَزُ ستادي

شناسنامه خذمات
حوزه وزير
مركس هياتهاي امنا و هياتهاي مميسه

جذول شماره  -5خانم فيروزي
نام استان

رديف
1

فارض

2

ايالم

3

سيستاى ٍ تلَچستاى

4

مرهاًطاُ

5

يسد

6

تْراى

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ،پژوهشي و فناوري
فاقد هيات مميسه مستقر در استان
ٍاتستِ  ،غيرٍاتستِ ٍ غيردٍلتي – غيراًتفاػي
"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

داًطگاُ ٌّر -هؤسسِ آهَزش ٍ پصٍّص هذيريت ٍ ترًاهِ-
ريسي – داًطنذُ صذا ٍ سيوا – پصٍّطگاُ هيراث فرٌّگي
ٍگردضگري – پصٍّطنذُ تحقيقات اسالهي– پصٍّطگاُ
فٌاٍريْاي ًَيي  -داًطگاُ ضاّذ – پصٍّطگاُ هطالؼات
آهَزش ٍ پرٍرش
 -1هَزُ

ػلَم

-2فرٌّگستاًْاي

فٌاٍري
ػلَم

جوَْري
جوَْري

اسالهي

ايراى

اسالهي

ايراى

 -3فرٌّگستاى ٌّر  -4داًطگاُ صٌايغ ٍ هؼادى  -5داًطگاُ
صٌؼت آب ٍ ترق  -6داًطگاُ ػلَم تْسيستي ٍ تَاًثخطي
 -7آهَزضنذُ ترتيت تذًي  -8آهَزضنذُ حفاظت هحيط زيست
 -9آهَزضنذُ ػلوي – مارتردي تنٌَلَشي راُ ٍ تراتري

شناسنامه خذمات
حوزه وزير
مركس هياتهاي امنا و هياتهاي مميسه

جذول شماره  -6خانم نامي
نام استان

رديف
1

قسٍيي

2

زًجاى

3

خَزستاى

4

پارمْاي ػلن ٍ فٌاٍري

5

تْراى

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ،پژوهشي و فناوري
فاقد هيات مميسه مستقر در استان
ٍاتستِ  ،غيرٍاتستِ ٍ غيردٍلتي – غيراًتفاػي
"
"

"
"

"
"

"
"
"
هرمس تحقيقات ًاجا -داًطگاُ ػلَم اًتظاهي -داًطگاُ افسري
اهام ػلي «ع»  -داًطگاُ ػلَم ٍ فٌَى َّايي ضْيذ ستاري -
ّيات هرمسي گسيٌص آجا
 -1هؤسسِ فرٌّگٌّ ،ر ٍ ارتثاطات  -2هؤسسِ پصٍّطي ٍ
ترًاهِريسي اقتصاد مطاٍرزي  -3هؤسسِ تحقيقات ضيالت
ايراى  -4هـؤسسِ ػلوـي مـارتردي جْـاد مطـاٍرزي
 -5هجتوغ آهَزش ػالي پياهثر اػظن «ظ»  -6آهَزضنذُ
ًقطِترداري  -7هرمس آهَزش ػالي تؼاٍى  -8هرمس تحقيقات
جرمضٌاسي

شناسنامه خذمات
حوزه وزير
مركس هياتهاي امنا و هياتهاي مميسه

عىًان خذمت

نسٍض هجَظ وجط ؾي
(زض اًتربة ػٌَاى ذسهت زلت ًوبیيس ػٌَاًي ٍاضح ٍ ضٍقي اًتربة قَز وِ وبهال گَیبي ذسهتي وِ ثِ اضثبة ضجَع اضائِ هيقَز ثبقس)

تعزیف خذمت

نسٍض هجَظ الظم ثطاي جصة هتمبضيبى ػضَیت زض ّيبت ػلوي زاًكگبُّب ٍ هؤؾؿبت آهَظـ ػبلي ،پػٍّكي ٍ فٌبٍضي
وِ ؾي ایكبى ثيف اظ هيعاى همطض زض لَاًيي ٍ همطضات اؾترساهي هيثبقس.

خذمت گیزوذگان

اػضبي ّيبت ػلوي زاًكگبُّب ٍ هؤؾؿبت آهَظـ ػبلي ،پػٍّكي ٍ فٌبٍضي

آدرس محل مزاجعٍ ي
عىًان ياحذ
متصذي اوجام كار

ايقات مزاجعٍ

يسارت علًم ،تحقیقات ي فىايري ،عثقٍ  ،01مزكش َیاتَاي امىا ي َیاتَاي ممیشٌ
-

قْال ؾليوبًي وطهبًي (ضئيؽ گطٍُ)
فطحٌبظ فيطٍظي

ایبم ّفتِ زض ؾبػبت ازاضي

سایز دستگاَُاي
مزتثظ در جُت اوجام

زاًكگبُّب ٍ هؤؾؿبت آهَظـ ػبلي ،پػٍّكي ٍ فٌبٍضي

خذمت

مذارک مًرد ویاس تزاي
اوجام خذمت

فزمَاي مًرد استفادٌ

قًاویه ي مقزرات
مزتثظ تا خذمت

-

ًبهِ زضذَاؾت هؤؾؿِ جْت نسٍض هجَظ وجط ؾي
تهَیط هساضن َّیتي (قٌبؾٌبهِ ،وبضت هلي ٍ وبضت پبیبى ذسهت یب هؼبفيت)
تهَیط هساضن تحهيلي ثِ ّوطاُ ضیع ًوطات هطثَعِ
تهَیط احىبم اؾترساهي
ضٍظهِ فؼبليتّبي آهَظقي  ،پػٍّكي ٍ ػلوي – اجطایي ثِ ّوطاُ هؿتٌسات هطثَعِ
تأیيسیِ نالحيتّبي ػلوي ٍ ػوَهي اظ هطاجغ شیهالح
زضج ًبم فطهْب ٍ اضؾبل فبیل آًْب ثِ پيَؾت العاهي هي ثبقس

وام فزم

-

وام فایل

هجوَػِ ضَاثظ ٍ همطضات اؾترساهي اػضبي ّيبت ػلوي زاًكگبُّب ٍ هؤؾؿبت آهَظـ ػبلي ،پػٍّكي
ٍ فٌبٍضي

شناسنامه خذمات
حوزه وزير
مركس هياتهاي امنا و هياتهاي مميسه

وحًٌ دستزسي تٍ خذمت مزاجعٍ حضًري 
آدرس يب سایت

مزاحل اوجام كار

َشیىٍ َاي مزتًط تٍ اوجام خذمت

پست 

ایىتزوت 

www.msrt.ir/HOHM/default.aspx
-

زضیبفت زضذَاؾت زاًكگبُ ّب ٍ هؤؾؿبت آهَظـ ػبلي ،پػٍّكي ٍ فٌبٍضي اظ عطیك پؿت یب ًوبیٌسُ
هؤؾؿِ شیطثظ
ثجت ًبهِ زض زثيطذبًِ هطوع ّيبتّبي اهٌب ٍ ّيبتّبي هويعُ
اضجبع ًبهِ ثِ وبضقٌبؼ هطثَعِ
ثطضؾي ٍ اًجبم هىبتجبت الظم جْت تىويل پطًٍسُ زض نَضت ًيبظ
آهبزُ ًوَزى پطًٍسُ ٍ تْيِ ذالنِ ٍضؼيت هتمبضي جْت عطح پطًٍسُ زض وويتِ ترههي هطثَعِ
تْيِ ًبهِ ثطاي اثالؽ ضأي وويتِ ترههي ثِ هؤؾؿِ شیطثظ

-

اهضبء ٍ اضؾبل ًبهِ اظ عطیك پؿت ٍ یب تحَیل ثِ ًوبیٌسُ هؤؾؿِ هطثَعِ

-

________
مثلغ :

وام تاوک :

اعالعات َشیىٍ

شمارٌ حساب :
امکان پزداخت الکتزيویکي 

وام صاحة حساب :

سمان میاوگیه اوجام كار

زض نَضت تىويل هساضن حسالل  3هبُ

تلفه

82234182 -82234193

كذ شعثٍ :
تًضیحات :

________

ایمیل

سغح ارائٍ خذمت تٍ

اعالع رساوي 

تعاملي 

تزاكىشي 

(اعالع رساوي :ضٍـ اًجبم ذسهت ،ظهبى اًجبم ذسهت لَاًيي ٍ همطضات ٍ فطم ّبي هَضز ًيبظ اضائِ ذسهت ثِ نَضت الىتطًٍيىي لبثل هكبّسُ اؾت .تعاملي:

صًرت الکتزيویکي

لؿوتي اظ ذسهت ثِ نَضت الىتطًٍيىي اًجبم هي قَز؛ هثال اهىبى تىويل ٍ اضؾبل فطمّبي هطتجظ ثب ذسهت اظ عطیك جبیگبُ ایٌتطًتمي زؾمتگبُ ٍجمَز زاضز.
تزاكىشي :وليِ هطاحل ذسهت ثِ نَضت وبهال الىتطًٍيىي ٍ غيطحضَضي اًجبم قسُ ٍ اضثبة ضجَع ثِ ّيچ ٍجِ ثطاي زضیبفت ذسهت ثِ زؾتگبُ اجطایي هطاجؼِ
ًوي وٌس)

تعذاد مزاجعٍ حضًري خذمت

ثِ عَض هيبًگيي  10پطًٍسُ زض هبُ

تعذاد مزاجعٍ الکتزيویکي خذمت

ارتثاط تا سایز ساماوٍ َاي يسارت

(زض نَضتيىِ زض حبل حبضطذسهت هَضز ًظط ثِ نَضت الىتطًٍيىي ثِ اضثبة ضجَع اضائِ هي قَز)
(زض نَضتيىِ ذسهت هَضز ًظط ثب ؾبهبًِ ذبني زض ؾتبز ٍظاضت هتجَع هطتجظ هي ثبقس ًبم ؾبهبًِ ضا شوط وٌيس)

ارتثاط تا سایز ساماوٍَا در
دستگاَُاي دیگز

وام ي وام خاوًادگي تکمیل كىىذٌ فزم :شُال سلیماوي
تاریخ تکمیل39/2/22 :

وام ي وام خاوًادگي تاییذ كىىذٌ فزم :دكتز شُاب كسکٍ
تاریخ تاییذ39/2/91 :

تذكز  :قٌبؾٌبهِ ذسهبت ثطاي ذسهبتي تىويل قَز وِ نطفبً ثِ اضثبة ضجَع اضائِ هي قَز( اضثبة ضجَع ثط حؿت هَضز هطزم  ،زاًكگبّْب  ،وبضوٌبى ؾتبز ٍظاضت ٍ  ...ضا
قبهل هي قَز)

شناسنامه خذمات
حوزه وزير
مركس هياتهاي امنا و هياتهاي مميسه

عىًان خذمت

تأیيس احىبم اؾترساهي اػضبي ّيبت ػلوي
(زض اًتربة ػٌَاى ذسهت زلت ًوبیيس ػٌَاًي ٍاضح ٍ ضٍقي اًتربة قَز وِ وبهال گَیبي ذسهتي وِ ثِ اضثبة ضجَع اضائِ هيقَز ثبقس)

تعزیف خذمت

ثطضؾي ٍ تأیيس احىبم اؾترساهي ضؾوي آظهبیكي ،ضؾوي لغؼي ،اضتمب هطتجِ ٍ احتؿبة ؾَاثك ذسهت اػضبي ّيبت ػلوي
زاًكگبُّب ٍ هؤؾؿبت آهَظـ ػبلي ،پػٍّكي ٍ فٌبٍضي فبلس ّيبت هويعُ هٌهَة یب هٌترت.

خذمت گیزوذگان

اػضبي ّيبت ػلوي زاًكگبُّب ٍ هؤؾؿبت آهَظـ ػبلي ،پػٍّكي ٍ فٌبٍضي

آدرس محل مزاجعٍ ي
عىًان ياحذ

يسارت علًم ،تحقیقات ي فىايري ،عثقٍ  ،01مزكش َیاتَاي امىا ي َیاتَاي ممیشٌ

متصذي اوجام كار

ايقات مزاجعٍ
سایز دستگاَُاي مزتثظ
در جُت اوجام خذمت

مذارک مًرد ویاس تزاي
اوجام خذمت

-

قْال ؾليوبًي وطهبًي (ضئيؽ گطٍُ)
قْطُ قبُ هيطظایي (وبضقٌبؼ تأیيس احىبم ضؾوي لغؼي ٍ اضتمب هطتجِ)
ثٌْبظ اؾوبػيلي ًبهي (وبضقٌبؼ تأیيس احىبم ضؾوي آظهبیكي ٍ احتؿبة ؾَاثك ذسهت)

ایبم ّفتِ زض ؾبػبت ازاضي
زاًكگبُّب ٍ هؤؾؿبت آهَظـ ػبلي ،پػٍّكي ٍ فٌبٍضي
رسمي آسمایشي:
 تهَیط هساضن َّیتي (قٌبؾٌبهِ ،وبضت هلي ،وبضت هؼبفيت یب پبیبى ذسهت ٍظيفِ ٍ هساضن تحهيلي) تأیيس نالحيت ػلوي تأیيس نالحيت ػوَهي اظ ّيبت هطوعي جصة هجَظ اؾترسام ضؾوي آظهبیكي ثِ ػٌَاى ػضَ ّيبت ػلويرسمي قغعي:
 ضفغ ًمم هسضن هطثَط ثِ ٍضؼيتّبي پيكيي هجَظ تجسیل ٍضؼيت ثِ ضؾوي لغؼي تأیيس نالحيت ػوَهي اظ ّيبت هطوعي جصة وليِ احىبم اؾترساهي (تطفيؼبت اظ ثسٍ اؾترسام ضؾوي آظهبیكي ،هأهَضیت تحهيلي ،هطذهي ثسٍى حمَق ٍ).. زض نَضت ًيبظ هجَظ توسیس ذسهت ضؾوي آظهبیكي هبظاز ثط  5ؾبل اظ ّيبت اهٌبي هطثَعِارتقا مزتثٍ استادیاري تٍ استىاد اخذ مذرک دكتزي:
 هجَظ اؾتفبزُ اظ ثَضؼ تحهيلي نبزضُ اظ ازاضُ ول ثَضؼ ٍ اهَض زاًكجَیبى ذبضج (هجَظ ّيبت اهٌب ثطاياؾتفبزُ اػضبي ّيبت ػلوي پيوبًي اظ ثَضؼ تحهيلي)
 احىبم هأهَضیت تحهيلي حىن اًتهبة ٍ قطٍع ثِ وبض هجسز تهَیط هسضن زوتطي (زض هَضز هساضن زاًكگبُّبي ذبضج اظ وكَض گَاّي اضظقيبثي هسضن تحهيلي) وليِ احىبم تطفيؼبت اظ ثسٍ اؾترسام زض نَضت ًيبظ ههَثبت ّيبت اهٌبي هطثَعِ هجٌي ثط توسیس هأهَضیت تحهيلي هبظاز ثط  4ؾبل ٍ تب ؾمف 5ؾبل

شناسنامه خذمات
حوزه وزير
مركس هياتهاي امنا و هياتهاي مميسه

 زض نَضت ًيبظ هجَظ ّيبت اهٌب ثطاي ازاهِ تحهيل هبظاز ثط  5ؾبل ثب اؾتفبزُ اظ هطذهي ثسٍى حمَقارتقا مزتثٍ تٍ استىاد رأي كمیسیًن تخصصي ي َیات ممیشٌ مزكشي:
 ضأي ّيبت هويعُ زضذهَل اضتمب هطتجِ وليِ احىبم تطفيؼبتاحتساب ساتقٍ خذمت:
 ضأي وويؿيَى ترههي ّيبت هويعُ هطوعي هجٌي ثط هَافمت ثب احتؿبة ؾَاثك ٍ اػغبي پبیِفزمَاي مًرد استفادٌ

زضج ًبم فطهْب ٍ اضؾبل فبیل آًْب ثِ پيَؾت العاهي هي ثبقس

وام فایل

وام فزم

 هجوَػِ ضَاثظ ٍ همطضات اؾترساهي اػضبي ّيبت ػلوي زاًكگبُّب ٍ هؤؾؿبت آهَظـ ػبلي ،پػٍّكيقًاویه ي مقزرات
ٍ فٌبٍضي
مزتثظ تا خذمت
 ههَثبت ّيبتّبي اهٌبایىتزوت 
پست 
وحًٌ دستزسي تٍ خذمت مزاجعٍ حضًري 
آدرس يب سایت

www.msrt.ir/HOHM/default.aspx
-

مزاحل اوجام كار

-

-

زضیبفت زضذَاؾت زاًكگبُ ّب ٍ هؤؾؿبت آهَظـ ػبلي ،پػٍّكي ٍ فٌبٍضي اظ عطیك پؿت یب ًوبیٌسُ
هؤؾؿِ شیطثظ
ثجت ًبهِ زض زثيطذبًِ هطوع ّيبتّبي اهٌب ٍ ّيبتّبي هويعُ
اضجبع ًبهِ ثِ وبضقٌبؼ هطثَعِ
ثطضؾي ٍ اًجبم هىبتجبت الظم جْت تىويل پطًٍسُ زض نَضت ًيبظ ٍ یب تأیيس احىبم اضؾبلي
اهضبء ًبهِ ٍ اضؾبل احىبم هوَْض ثِ هْط ّيبت هويعُ اظ عطیك پؿت ٍ یب تحَیل ثِ ًوبیٌسُ هؤؾؿِ هطثَعِ

َشیىٍ َاي مزتًط تٍ اوجام خذمت

________

اعالعات َشیىٍ

مثلغ  :وام تاوک :

سمان میاوگیه اوجام كار

زض نَضت تىويل هساضن حسالل  1هبُ

تلفه

82234181 - 82234179 -82234193

كذ شعثٍ  :شمارٌ حساب  :وام صاحة حساب  :امکان پزداخت الکتزيویکي  تًضیحات :

ایمیل

سغح ارائٍ خذمت تٍ
صًرت الکتزيویکي
تعذاد مزاجعٍ حضًري خذمت

اعالع رساوي 

تعاملي 

تزاكىشي 

(اعالع رساوي :ضٍـ اًجبم ذسهت ،ظهبى اًجبم ذسهت لَاًيي ٍ همطضات ٍ فطم ّبي هَضز ًيبظ اضائِ ذسهت ثِ نَضت الىتطًٍيىي لبثل هكبّسُ اؾت .تعاملي :لؿوتي اظ ذسهت ثِ نَضت الىتطًٍيىي اًجبم هي قَز؛ هثال اهىبى تىويل ٍ اضؾبل فطمّبي هطتجظ ثب ذمسهت اظ عطیمك جبیگمبُ
ایٌتطًتي زؾتگبُ ٍجَز زاضز .تزاكىشي :وليِ هطاحل ذسهت ثِ نَضت وبهال الىتطًٍيىي ٍ غيطحضَضي اًجبم قسُ ٍ اضثبة ضجَع ثِ ّيچ ٍجِ ثطاي زضیبفت ذسهت ثِ زؾتگبُ اجطایي هطاجؼِ ًوي وٌس)

ثطاي ّط وبضقٌبؼ ثِ عَض هيبًگيي ً 15فط زض ضٍظ

تعذاد مزاجعٍ الکتزيویکي خذمت

ارتثاط تا سایز ساماوٍ َاي يسارت

(زض نَضتيىِ زض حبل حبضطذسهت هَضز ًظط ثِ نَضت الىتطًٍيىي ثِ اضثبة ضجَع اضائِ هي قَز)
(زض نَضتيىِ ذسهت هَضز ًظط ثب ؾبهبًِ ذبني زض ؾتبز ٍظاضت هتجَع هطتجظ هي ثبقس ًبم ؾبهبًِ ضا شوط وٌيس)

ارتثاط تا سایز ساماوٍَا در
دستگاَُاي دیگز

وام ي وام خاوًادگي تکمیل كىىذٌ فزم :شُال سلیماوي

وام ي وام خاوًادگي تاییذ كىىذٌ فزم :دكتز شُاب كسکٍ

تاریخ تکمیل39/2/22 :

تاریخ تاییذ39/2/91 :

تذكز  :قٌبؾٌبهِ ذسهبت ثطاي ذسهبتي تىويل قَز وِ نطفبً ثِ اضثبة ضجَع اضائِ هي قَز( اضثبة ضجَع ثط حؿت هَضز هطزم  ،زاًكگبّْب  ،وبضوٌبى ؾتبز ٍظاضت ٍ  ...ضا
قبهل هي قَز)

شناسنامه خذمات
حوزه وزير
مركس هياتهاي امنا و هياتهاي مميسه

عىًان خذمت

-

نسٍض هجَظ جْت تكىيل ّيأت هويعُ هؿتمل یب هكتطن
نسٍض احىبم ػضَیت زض ّيأت هويعُ زاًكگبّي ٍ هؤؾؿبت آهَظقي ٍ پػٍّكي
(زض اًتربة ػٌَاى ذسهت زلت ًوبیيس ػٌَاًي ٍاضح ٍ ضٍقي اًتربة قَز وِ وبهال گَیبي ذسهتي وِ ثِ اضثبة ضجَع اضائِ هيقَز ثبقس)

تعزیف خذمت

اًجبم اهَض هطثَط ثِ نسٍض احىبم اػضبي ّيأت هويعُ ٍ هجَظّبي تكىيل ّيأت هويعُ هؿتمل یب هكتطن

خذمت گیزوذگان

زاًكگبّْب ٍ هؤؾؿبت آهَظـ ػبلي ٍ پػٍّكي

آدرس محل مزاجعٍ ي
عىًان ياحذ

يسارت علًم ،تحقیقات ي فىايري ،عثقٍ  ،01مزكش َیاتَاي امىا ي َیاتَاي ممیشٌ

متصذي اوجام كار

ذبًن حليوِ ًيىَوبض (ووه وبضقٌبؼ ّيأت اهٌبء)

ايقات مزاجعٍ

ایبم ّفتِ زض ؾبػبت ازاضي

سایز دستگاَُاي
مزتثظ در جُت اوجام
خذمت
مذارک مًرد ویاس تزاي
اوجام خذمت

زفتط همبم ػبلي ٍظاضت
 تهَیط حىن وبضگعیٌيذالنِاي اظ ؾَاثك ػلوي – پػٍّكي ،آهَظقي ٍ اجطایي افطاز پيكٌْبزي

زضج ًبم فطهْب ٍ اضؾبل فبیل آًْب ثِ پيَؾت العاهي هي ثبقس

فزمَاي مًرد استفادٌ

قًاویه ي مقزرات
مزتثظ تا خذمت
وحًٌ دستزسي تٍ
خذمت
آدرس يب سایت

وام فزم

وام فایل

فطم ذالنِ ٍضؼيت ؾِ ؾبل آذط ذسهت

www.msrt.ir/HOHM/default.aspx

همطضات هطثَط ثِ ًحَُ تكىيل ،اذتيبضات ٍ ٍظبیف ّيأت هويعُ هؤؾؿِ (پيَؾت قوبضُ یه آیيي ًبهِ اضتمبء هطتجِ )
مزاجعٍ حضًري 

پست 

www.msrt.ir/HOHM/default.aspx

ایىتزوت 

شناسنامه خذمات
حوزه وزير
مركس هياتهاي امنا و هياتهاي مميسه

مزاحل اوجام كار

-

هؼطفي افطاز پيكٌْبزي اظ ؾَي هؤؾؿِ ثطاي ػضَیت زض ّيأت هويعُ هؿتمل یب هكتطن
تأیيس افطاز تَؾظ ضئيؽ هحتطم هطوع  /نسٍض احىبم جْت تَقيح همبم ػبلي ٍظاضت
اثالؽ احىبم نبزض قسُ
تحَیل احىبم نبزض قسُ ثِ ًوبیٌسُ هؤؾؿِ
زضذَاؾت تكىيل ّيأت هويعُ هؿتمل یب هكتطن اظ ؾَي هؤؾؿِ یب هؤؾؿبت
زضذَاؾت اعالػبت ٍ اهبض ٍضؼيت ضقتِ ّب ٍ اػضبي ّيأت ػلوي اظ هؤؾؿِ یب ّط یه اظ هؤؾؿبت
تغجيك اعالػبت اضؾبلي ثب زؾتَضالؼول هَجَز هطوع
نسٍض هجَظ تكىيل ّيأت هويعُ هؿتمل یب هكتطن ثطاي هؤؾؿِ یب هؤؾؿبت هَضز ًظط

َشیىٍ َاي مزتًط تٍ
اوجام خذمت

اعالعات َشیىٍ

مثلغ :

وام تاوک :

شمارٌ حساب :

وام صاحة حساب :

امکان پزداخت الکتزيویکي 
سمان میاوگیه اوجام
كار

كذ شعثٍ :
تًضیحات :

حسٍز ّ 2فتِ
82234179

تلفه
ایمیل

سغح ارائٍ خذمت تٍ
صًرت الکتزيویکي

تعذاد مزاجعٍ حضًري
خذمت
تعذاد مزاجعٍ
الکتزيویکي خذمت

اعالع رساوي 

تعاملي 

تزاكىشي 

(اعالع رساوي :ضٍـ اًجبم ذسهت ،ظهبى اًجبم ذسهت لَاًيي ٍ همطضات ٍ فطم ّبي هَضز ًيبظ اضائِ ذسهت ثِ نَضت الىتطًٍيىي لبثل هكبّسُ اؾت .تعاملي:

لؿوتي اظ ذسهت ثِ نَضت الىتطًٍيىي اًجبم هي قَز؛ هثال اهىبى تىويل ٍ اضؾبل فطمّبي هطتجظ ثب ذسهت اظ عطیك جبیگبُ ایٌتطًتمي زؾمتگبُ ٍجمَز زاضز.
تزاكىشي :وليِ هطاحل ذسهت ثِ نَضت وبهال الىتطًٍيىي ٍ غيطحضَضي اًجبم قسُ ٍ اضثبة ضجَع ثِ ّيچ ٍجِ ثطاي زضیبفت ذسهت ثِ زؾتگبُ اجطایي هطاجؼِ
ًوي وٌس)

ثِ عَض هيبًگيي زض ّط ضٍظ ً 5فط ٍ توبؼ تلفٌي ً 5فط
ثِ عَض هيبًگيي زض ّط ضٍظ  2زضذَاؾت
(زض نَضتيىِ زض حبل حبضطذسهت هَضز ًظط ثِ نَضت الىتطًٍيىي ثِ اضثبة ضجَع اضائِ هي قَز)

ارتثاط تا سایز ساماوٍ
َاي يسارت

(زض نَضتيىِ ذسهت هَضز ًظط ثب ؾبهبًِ ذبني زض ؾتبز ٍظاضت هتجَع هطتجظ هي ثبقس ًبم ؾبهبًِ ضا شوط وٌيس)

ارتثاط تا سایز
ساماوٍَا در
دستگاَُاي دیگز
وام ي وام خاوًادگي تکمیل كىىذٌ فزم :حلیمٍ ویکًكار

وام ي وام خاوًادگي تاییذ كىىذٌ فزم :دكتز شُاب كسکٍ

تاریخ تکمیل39/2/22 :

تاریخ تاییذ39/2/91 :

تذكز  :قٌبؾٌبهِ ذسهبت ثطاي ذسهبتي تىويل قَز وِ نطفبً ثِ اضثبة ضجَع اضائِ هي قَز( اضثبة ضجَع ثط حؿت هَضز هطزم  ،زاًكگبّْب  ،وبضوٌبى ؾتبز ٍظاضت ٍ  ...ضا
قبهل هي قَز)

