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راهنمای ثبت اعالم نیاز
در ایي راٌّوا چگًَگی استفادُ اس ساهاًِ تِ جْت اًجام هزحلِ آخز ثثت ًیاس داًطگاُّا ٍ هؤسسات یؼٌی تخصیص ًیاس تَضیح دادُ خَاّذ
ضذ .در اداهِ تِ تزتیة هزاحل هَرد ًیاس ٍ ًحَُ اًجام ّز یک تِ ضکل تلفیقی اس تَضیح ٍ تصَیز ،گَیای چگًَگی استفادُ اس ساهاًِ خَاّذ
تَد.


يريد بٍ پًرتال مزکش جذب اعضای َیأت علمی

در اتتذا ًیاس است تِ هٌظَر دستزسی تِ لیٌک ٍرٍد تِ ساهاًِ ،تِ پَرتال هزکش جذب ٍارد ضَیذ .تذیي هٌظَر اتتذا تِ آدرس سیز هزاجؼِ
کٌیذ:
http://www.mjazb.ir
ّواًطَر کِ در ضکل 1قاتل هطاّذُ است تا ٍرٍد تِ ایي آدرس ،پَرتال هزکش جذب ًوایص دادُ هیضَد.

www.mjazb.ir

شکل  1پورتال مرکز جذب اعضای هیأت علمی



يريد بٍ ساماوٍ جذب َیأت علمی يیژٌ داوشگاٌَا ي مؤسسات

تِ هٌظَر ٍرٍد تِ ساهاًِ السم است اس لیٌک هزتَطِ در پَرتال هزکش جذب تِ صفحِ ٍرٍد ساهاًِ ّذایت ضَیذ ،تذیي هٌظَر اس هٌَی
کطَیی سوت چپ صفحِ پَرتال استفادُ کٌیذ ،تا کلیک تز رٍی آى ،سِ گشیٌِ قاتل هطاّذُ است:
o

ٍیژُ داًطگاُّا

o

ٍیژُ هتقاضیاى

o

ٍیژُ هذیزاى

کارضٌاساى داًطگاُ السم است ّواًٌذ ضکل 2تز رٍی لیٌک دٍم یؼٌی ٍیژُ داًطگاُّا کلیک ًوَدُ ٍ هطاتق ضکلٍ ،3ارد صفحِ ٍرٍد تِ
حساب کارتزی ضًَذ.
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ویژه مدیران

شکل  2لینک ورود به سامانه ویژه مدیران

شکل  3صفحه ورود به حساب کاربری
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يريد بٍ حساب کاربزی

در ایي صفحِ (ضکل )3کارتز داًطگاًُ ،ام کارتزی ٍ رهش ػثَری را کِ قثالً دریافت ًوَدُ ٍ ّوچٌیي ػثارت اهٌیتی پاییي صفحِ را در کادر
هزتَطِ ٍارد ًوَدُ ٍ تز رٍی دکوِ ٍرٍد کلیک هیکٌذ .تا ایي کار ٍارد ساهاًِ ضذُ ٍ صفحِ ًخست ساهاًِ کِ در ضکل 4تِ ًوایص درآهذُ
قاتل هطاّذُ خَاّذ تَد.

شکل  4صفحه نخست سامانه



تًضیح کلی ساختار صفحٍ ساماوٍ

تا ٍرٍد تِ ساهاًِ قسوتّای هختلف تطکیل دٌّذُ آى تِ ضزح سیز قاتل هطاّذُ خَاّذ تَد.
 oهٌَّای تاالی صفحِ ،ضاهل اطالػیِّا ،فزآیٌذّا ٍ .....
 oهٌَی تاس ضًَذُ سوت راست ،تا کلیک تز رٍی فلص هثلثی سثش رًگ
 oصفحِ ًوایص اصلی ٍسط صفحِ ،هحل ًوایص فلَچارت فزآیٌذّا ٍ لیست افزاد ٍ .....
...... o


مشاَذٌ فزآیىذَا

تِ هٌظَر هطاّذُ فزآیٌذّای طزاحی ضذُ ٍ رًٍذ جاری ّز یک ،السم است کارتز داًطگاُ تِ هٌَی فزآیٌذّا کِ در تاالی صفحِ ساهاًِ
هطاّذُ هیضَد هزاجؼِ ًوایذ .تذیي هٌظَر تز رٍی هٌَی فزآیٌذّا در تاالی صفحِ کلیک کزدُ ٍ اس هٌَی تاس ضًَذُ سوت راست
(فلص سثش رًگ) فزآیٌذ هزتَطِ را اًتخاب هیًوایذ .تا ایي کار فلَچارت هزتَط تِ آى فزآیٌذ در صفحِ اصلی در ٍسط ساهاًِ تِ
ًوایص در خَاّذ آهذ .فزآیٌذّای قاتل هطاّذُ در هٌَی سوت راست صفحِ ضاهل هَارد سیز است (ضکل)5
 oاعالم ویاس
تِ ػٌَاى یکی اس سیز فزآیٌذّای فزاخَاى ٍ ًطاى دٌّذُ هزاحلی کِ داًطگاُّا ٍ هؤسسات تِ هٌظَر ثثت درخَاست ّیأت
ػلوی طی هیکٌٌذ هیتاضذ.
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 oداخلی داوشگاٌ
ایي فزآیٌذ ًیش تِ ػٌَاى یکی دیگز اس فزآیٌذّای فزاخَاى ٍ تِ هؼٌی هزاحلی است کِ هتقاضیاى پس اس ثثت ًام ٍ تکویل
اطالػاتطاى تِ سوت داًطگاُّا ّذایت هیضًَذ ٍ داًطگاُ ّا ٍ هَسسات هزتَطِ هزاحل ایي فزآیٌذ را تِ هٌظَر تزرسی اٍلیِ
ٍ اجزای دیگز ػولیات تز رٍی درخَاست ایطاى اًجام هیدٌّذ.

شکل  5منوی بازشونده سمت راست در حالت انتخاب فرآیندها



راَىمای کار با فلًچارتَای ومایش دادٌ شذٌ در ارتباط با فزآیىذَا

پیص اس اداهِ السم است در ارتثاط تا ًحَُ ًوایص فزآیٌذّا در قالة فلَچارتّا هَارد سیز هَرد تَجِ قزار گیزد:
 oتا اًتخاب ّز یک اس فزآیٌذّا ٍ ًوایص فلَچارت هزتَط تِ آىً ،یاس است جْت اطویٌاى اس صحت اطالػات ًوایص دادُ ضذُ،
تز رٍی کلیذ تارگذاری هجذد ( )refreshاس آیکَىّای تاالی صفحِ کلیک ضَد( .ضکل )6

شکل  6استفاده از دکمه refresh

 oاػذاد اطزاف تلَکّای تطکیل دٌّذُ فلَچارتّا کِ در اطزاف آىّا ٍ یا تز رٍی یالّا ًوایص دادُ ضذُ در حقیقت آهار
هزتَط تِ آى حالت ٍ یا هزحلِ هیتاضذ کِ تا کلیک تز رٍی آىّا هٌَیی تاس خَاّذ ضذ ٍ اػوال هختلف در ارتثاط تا آى آهار
قاتل اًتخاب ٍ پیگیزی هیتاضذ( .ضکل )7
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شکل  7منوی بازشونده با کلیک بر روی اعداد آماری فلوچارتها



مشاَذٌ فزآیىذ اعالم ویاس ي مزاحل آن

تِ رٍش سیز هیتَاى فزآیٌذ هزتَط تِ اػالم ًیاس داًطگاُ ٍ یا هؤسسِ هزتَطِ را هطاّذُ کزد:


کلیک تز رٍی فزآیٌذّا ٍ اًتخاب فزآیٌذ اػالم ًیاس اس هٌَی تاس ضًَذُ سوت راست صفحِ ساهاًِ کِ تا ایي کار فلَچارت کلی
اػالم ًیاس در صفحِ ًوایاى هیضًَذ ٍ هیتَاى تِ قسوتّای هختلف آى تِ ضزح سیز هزاجؼِ کزد( :ضکل)8
 ثثت ًیاس  :تا هزاجؼِ تِ ایي قسوت کارضٌاس هزتَطِ هیتَاًذ تِ هطاّذُ اػالم ًیاس اًجام گزفتِ در فزاخَاىّای
قثلی ٍ ًیش ثثت اػالم ًیاس جذیذ تزای فزاخَاى تؼذی تپزداسد کِ ایي رًٍذ در اداهِ هفصل تَضیح دادُ خَاّذ ضذ.
 تزرسی دفتز ًظارت :ایي قسوت کِ هزتَط تِ تأییذ درخَاستّای اػالم ًیاس داًطگاُ یا هؤسسِ تَسط دفتز ًظارت
هیتاضذ ًطاى دٌّذُ تؼذاد تقاضاّای تأییذ ضذُ خَاّذ تَد.
 تأییذ ًْایی ثثت ًیاس :در هزاحل تؼذی ًیاس است پس اس تأییذ دفتز ًظارت ،کارضٌاس هزتَطِ در داًطگاُ یا هؤسسِ
تأییذ ًْایی اػالم ًیاسّای تأییذ ضذُ تَسط دفتز ًظارت را ثثت ًوایذ.
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شکل  8نمایش فرآیند اعالم نیاز



تأییذ وُایی ثبت ویاس داوشگاٌ در فزاخًان جذیذ (تخصیص)

تا ًوایاى ساختي فزآیٌذ اػالم ًیاس تِ رٍضی کِ قثالً تَضیح دادُ ضذ ٍ سپس کلیک تز رٍی قسوت "تأییذ ًْایی ثثت ًیاس" فزآیٌذ
هزتَطِ هیتَاى تِ قسوت تأییذ ًْایی ثثت ًیاس داًطگاُ ٍ یا هؤسسِ در ساهاًِ دستزسی پیذا کزد(.ضکل)8
تا اًجام ایي ػولیات صفحِ تأییذ ًْایی ثثت ًیاس طثق ضکل  9هطاّذُ خَاّذ ضذّ .واًطَر کِ دیذُ هیضَد ،در ایي صفحِ لیست
فزاخَاىّاًَ ،ع تقاضا ٍ رضتِ قاتل اًتخاب هیتاضذ کِ در حقیقت تِ هٌظَر دستِ تٌذی کزدى جست ٍ جَی اػالم ًیاس داًطگاُ در ًظز
گزفتِ ضذُ است .تزای هثال در صَرتی کِ تخَاّین لیست اػالم ًیاسّای تأییذ ضذُ اس طزف دفتز ًظارت را در ارتثاط تا فزاخَاى تْوي
هاُ  1394هطاّذُ کٌین ،اس قسوت فزاخَاى ،تْوي  94را اًتخاب هیکٌین ٍ تز رٍی دکوِ جست ٍ جَ کلیک هیکٌین.
ضکل ً 11تیجِ ایي ػولیات را در ارتثاط تا اػالم ًیاس یکی اس داًطگاُّا ًوایص هیدّذ.
کادری کِ در قسوت سیزیي دکوِ جست ٍ جَ در ضکل  11دیذُ هیضَد حاٍی ًتیجِ اػالم ًیاس داًطگاُ تا ایي لحظِ هیتاضذ ایي
ًتایج تز اساس ًَع تقاضا جوغ تٌذی ضذُ است ،تزای هثال در ایي ضکل ،داًطگاُ هَرد ًظز  5تقاضای طزح سزتاسی دکتزی 5 ،تقاضای
طزح سزتاسی کارضٌاسی ارضذ ٍ  3تقاضای پیواًی کارضٌاسی ارضذ را درخَاست داضتِ است کِ ایي تؼذاد در ستًَی تا ػٌَاى "تؼذاد
ثثت ضذُ" ًوایص دادُ ضذُ است .در ستًَی تا ػٌَاى "تؼذاد هَرد قثَل" ظزفیتی را کِ دفتز ًظارت هَرد تأییذ قزاردادُ هیتَاى دیذ.
ّوچٌیي اس آًجایی کِ ٌَّس ثثت ًْایی اػالم ًیاس اًجام ًذادُاین ستَى تا ػٌَاى "تؼذاد تخصیص ضذُ" اػذاد صفز را ًوایص هیدّذ.
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شکل  9صفحه تأیید نهایی ثبت نیاز

شکل  11نمایش اعالم نیازهای تأیید شده در دفتر نظارت در ارتباط با فراخوان بهمن 94

ّواًطَر کِ در پاییي ضکل  11دیذُ هی ضَد لیست اػالم ًیاسّای داًطگاُ ًیش در فزاخَاى هزتَطِ تِ صَرت هجشا ًوایص دادُ ضذُ کِ در
ایي قسوت کارضٌاس داًطگاُ هیتَاًذ ػولیات تخصیص را اًجام دّذ.


تأییذ وُایی ثبت ویاس

تِ هٌظَر تأییذ ًْایی ثثت ًیاس ٍ یا ت ِ ػثارتی اًجام ػولیات تخصیص السم است تؼذاد هَرد ًظز را در ارتثاط تا ّز یک اس ًیاسّای اػالم
ضذُ در کادر هزتَطِ هطاتق تا ضکل ٍ 11ارد ًوَدُ ٍ در ارتثاط تا ّز یک دکوِ ثثت را کلیک کٌین .تا ایي کار ظزفیت هَرد ًظز در
ارتث اط تا ّز یک اس اػالم ًیاسّا تِ ثثت خَاّذ رسیذ کِ تزای هطاّذُ ًتیجِ ػولیات یک تار تز رٍی دکوِ جست ٍ جَ کلیک
هیکٌین .تا ایي کار اػذاد ًوایص دادُ ضذُ در کادر پاییٌی دکوِ جست ٍ جَ تزٍسرساًی خَاّذ ضذ(.ضکل )12
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شکل  11درج مقادیر تخصیص داده شده در کادر مربوطه

شکل  12مشاهده نتیجه تخصیص با کلیک بر روی دکمه جست و جو

در صَرتیکِ تؼذاد تخصیصی تیطتز اس تؼذاد تأییذ ضذُ تَسط دفتز ًظارت ثثت ضَد ،ایي ًتیجِ اػوال ًخَاّذ ضذ.
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