معیارها و ضوابط استفاده از خدمات مشموالن وظیفه وزارت علوم
شرایط عمومی:
ا) اعتقاد به ادیان رسمی کشور.
 ) 2اعتقاد و التزام به والیت فقیه و نظام جمهوری اسالمی و قانون اساسی.
 ) 3عالم اشتهار به فساد اخالقی و تجاهر به فسق.
 ) 4عدم وابستگی تشکیالتی به سازمانها و گروههای غیر قانونی اعالم شده از سوی مقامات صالحه.
 ) 5عدم اعتیاد به مواد دخانی ،مخدر و روان گردان و سابقه محکومیت کیفری موثر.
 )6ارائه برگه اعزام به خدمت بدون مهر غیبت و عدم سابقه خدمت قبلی تحت هر عنوان.
 )7عدم سابقه اخذ امریه از سایر ارگان های اجرایی و نظامی به عنوان نیروی امریه مطابق با تاریخ های اعزام اعالم شده .
) 8عدم وابستگی سببی و نسبی اقوام درجه یک کارکنان و مسئولین دستگاههای غیر نظامی مربوط .

شرایط تخصصی:
 ) 1دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد .
 ) 2دارا بودن حداقل معدل ( 15برای فارغ التحصیالن کارشناسی ارشد)
 ) 3ارائه برگ اعزام به خدمت بدون مهر غیبت ،عدم سابقه خدمت قبلی تحت هر عنوان و یا سابقه اخذ امریه از سایر دستگاه های اجرایی و نظامی
مطابق با تاریخ های اعزام اعالم شده.
 )4دارای حداقل  6ماه سابقه فعالیت در آزمایشگاه به عنوان دستیار آزمایشگاه و یا  6ماه همکاری در انجام ی ک پروژه ارتباط با جامعه و صنعت
( با تایید دانشگاه ،پژوهشگاه یا مرکز آموزش عالی محل تحصیل) .
 ) 5متقاضیان می بایست بومی استان محل مورد تقاضا باشند.
) 6موفقیت در مصاحبه های کمیته مربوطه در دانشگاه  /پژوهشگاه
 ) 7متقاضی می بایست دارای یکی از شرایط زیر باشد:
 خانواده ایثارگران ( فرزندان یا برادرشهدا ،جاویداالثرها ،جانبازان ،آزادگان ،فرزندان رزمندگان با حداقل  6ماه سابقه جبهه)افراد تحت پوشش کمیته امام خمینی (ره)افراد تحت پوشش بهزیستیمتاهلسابقه شش ماه فعالیت بسیجایتام نخبگان و استعداد های برتر حافظان قرآن و قاریان برتر -معاف از رزم که در برگه اعزام به خدمت آنان قید گردیده است.

