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 -1فرم هاي جذب و تعريف کار از طريق مراجعه به پايگاه اطالعرساني پژوهشگاه به نشاني  www.itrc.ac.irقابل
دسترسي ميباشد.
 -2کليه متقاضيان همکاري به عنوان «همکار پروژه» موظف به تکميل اطالعات پرسنلي خود در فرمهاي فوق الذکر
ميباشند.
 -3فرمهاي تکميل شده ميبايست به صورت الکترونيکي از طريق سامانه مديريت پروژه به نشاني pm1.itrc.ac.ir
همچنين بصورت کاغذي بدون خط خوردگي تکميل و به تائيد همکار پروژه ،مجري پروژه ،مدير گروه و رئيس پژوهشکده
برسد.
تذکر  :1تکميل تمامي فيلدهاي فرم فوق الذکر الزامي ميباشد و درصورت عدم تکميل ،مستندات مرجوع خواهد شد.
تذکر :2مجريان پروژه دقت نمايند زمان شروع و پايان همکاري قيد شده در فرمهاي جذب و تعريف کار نبايد با زمان
مندرج در سامانه مديريت پروژه مغايرت داشته باشد.
 -4فرمهاي مذکور پس از اخذ تائيديه داخلي پژوهشگاه (بندهاي  3و  )4ودرصورت تأمين اعتبار و صدور حکم مجريگري
ميبايست به دفتر امور پژوهشي (سرکار خانم سلحشور) جهت ثبت و تائيد ارائه شود.
 -5پس از اخذ تائيد دفتر امور پژوهشي فرمهاي مذکور به همراه مدارك مورد نياز ،ميبايست تحويل اداره مديريت منابع
انساني (جناب آقاي قمري) شود.
مدارك مورد نياز براي امور اداري عبارتند از :
 اصل و تصوير کليه صفحات شناسنامه.
 اصل و تصوير کارت ملي.
 اصل و تصوير کارت پايان/معافيت خدمت و يا گواهي اشتغال به تحصيل صادره از سوي مراکز آموزشي مورد
تائيد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري.
 اصل و تصوير آخرين مدرك تحصيلي.
 -6درصورت نقص مدارك ،مجري و متقاضي همکاري (همکار پروژه) موظفند حداکثر ظرف مدت  3روز کاري نسبت به
رفع آن و تکميل مدارك اقدام نمايند.
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 -7پس از تاييد مدارك توسط امور اداري ،همکار پروژه به حراست (جناب آقاي احمديان) جهت تکميل فرمهاي مربوطه
و صدور کارت تردد معرفي ميگردد( .حضور متقاضي همکاري الزاميست)
مدارك مورد نياز در اين بند عبارتند از:
 اصل و تصوير کليه صفحات شناسنامه و کارت ملي
 تصوير آخرين مدرك تحصيلي
 2 قطعه عکس پرسنلي
تبصره  :در صورتيکه همکار پروژه قبال در حراست تشکيل پرونده داده و کارت تردد گرفته باشد نياز به ارائه مدارك فوق
و تکميل فرم نميباشد و صرفا جهت صدور کارت تردد جديد ميبايست مراجعه نمايند.
 -8پس از اخذ تاييديه حراست ،همکار پروژه جهت عقد قرارداد ميبايست مجددا به امور اداري مراجعه نمايد.

* شایان ذکر است درصورت کامل نبودن مدارك و اطالعات قید شده در فرمها در هر یک از مراحل فوق،
مسئولیت ناشي از آن به عهده مجري پروژه ميباشد.

