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دواطلبین می بایست بر اساس «راهنماای ثبات ااا » و پاییرتنن شارای و واباب ذیا باا مراعهاب باب پایگاا اطا ر رسااای صانوو
بازاشسنگی کشبری  www.cspf.irاط عات الز را در «بانک اطالعات نخبگان» وارد اماینو .مسئبلیت صحت مناورعات باب
عهو تکمی کننو اط عات می باشو.
اهداف انتخاب:
 بزرگواشت مقا و منزلت بازاشسنگان در خااباد و عامهب شناسائی اخبگان بازاشسنب مهرتی و تقویر از بازاشسنگان برعسنب و امباب در همایش روز 25ذی الحجب در سطح اسناای و ملی مهرتی اخبگان بازاشسنب بب مراعع علمی ،تخصصی  ،اعرایی و ...بب منظبر بهر منوی از دااش و تجارب آاان تقبیت روحیب وایجاد ااگیز در زمینب تبسهب تهالینهای ترهنگی-اعنماعی در بازاشسنگان اتزایش ااگیز و ترغیب بازاشسنگان بب ایجاد خ قیت ،کارآترینی و حضبر مبثر در عامهب تراهم ساخنن بسنرهای الز برای ایجاد تشک های تخصصی بازاشسنگان و اانقال تجارب آاان بب اس آینومحورهای انتخاب :
 -1علب  ،آمبزش و پژوهش
 -2ترهنگ و هنر
 -3کارآترینی و ایجاد اشنغال
 –4تهالینهای اعنماعی و عا المنفهب
 –5تهالینهای ورزشی و تنورسنی
 –6ایثار و تواکاری
شرایط وضوابط انتخاب:
ع قب منوان در صبرت داشنن شرای ذی می تباانو بب عنبان بازاشسنب اخبب کشبری و اسناای در هریک از محبرهای ذکر شاو
در «بانک اطالعات نخبگان» ثبت اا اماینو.
ثبت اا کننوگان می بایست بازاشسنب مشنرک صنوو بازاشسنگی کشبری باشنو)مسنخومینی کب با داشنن شرای مهین سانی ودارا شون سنبات مهینی ازخومت طبق قبااین مقررات صنوو بازاشسنگی کشبری از حقب بازاشسنگی اسنفاد می اماینو(.
ثبت اا مجود بازاشسنگان مننخب همایشهای گیشنب(25ذی الحجب)درصبرت ارائب آثار و تهالیت های عویو در حبل محبرهایاانخاب بهو از تاریخ همایش های میکبر ،ب مااع است.
 م ک اانخاب  ،تهالیت های ارزاو و تاثیرگیار در دوران بازاشسنگی در زمینب های علمی  ،اعنماعی  ،ترهنگی  ،اقنصادی و  ...بابصبرت مسننو می باشو.
موارک و موارج داوطلبین می بایسنی مهنبر و بب تاییو مراعع مرببطب ذیص ح رسیو باشو.-بویهی است ثبت اا در بااک اط عات اخبگان بب منزلب عمع آوری اط عاات بابد و اانخااب بازاشسانگان اخباب پا

از سایر

مراح داوری ااجا خباهو یاتت.
ثبت اا و مهرتی آثار تنها از طریق «بانک اطالعات نخبگان» بار روی پایگاا اطا ر رسااای باب اشااای  www.cspf.irامکاانپییرمی باشو.
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موارد الزم برای ثبت نام و تکمیل بانک اطالعات :
-1تای عک

اسکن شو  :داوطلب بایو یک قطهب عک

پرسنلی خبد را با مشخصات ذکر شاو در ساایت( ترمات  jpgو باا ساایر

 200در  300پیکس و حجم حواکثر  ) 70 kbاسکن امبد و تای آارا در قسمت مشخص شو درج اماینو.
-2شمار دتنر ک
-3شمار ملی

نحوه تکمیل اطالعات :

ورود به بانک اطالعات نخبگان:
در مرحلب اول عهت ورود بب «بانک اطالعات نخبگان»  ،شمار دتنرک و شمار ملی خبد را ببشرح ذی ثبت امبد و دکماب ورود
را کلیک امایو.
* شایان ذکر است شماره ملي و شماره دفتر کل در احکام بازنشستگي قید گردیده است

شماره دفترکل:

کدملی :

ورود

بازگشت
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اطالعات پایه :
با ورود بب بااک اط عات اخبگان  ،اط عات هبینی و شغلی داوطلب بب صبرت خبدکار امایش داد می شابد( .ننااهاب در هریاک
از اط عات مبعبد مغایرت وعبد داشت  ،در تهران بب واحو کارشناس پاسخگب صنوو یا دتاتر هفت گااب صنوو (شمال -عنابب
– شر  -غرب و مرکزی و آمبزش و پرورش شهرسنااهای اسنان تهاران-رباا کاریم) و در اسانااها باب ماویرینهای اساناای صانوو
بازاشسنگی کشبری مراعهب ترماینو).
 در زمان تکمی ترمها در ایننرات لطفا از زدن دکمب  Backمرورگر خبد عهت ویرایش و اص ح اسنفاد اشبد.
 تکمی قسمنهای سنار دار برای ورودبب مراح بهوی الزامی است.
 پ
پ

از تکمی «اطالعات پایه» و «ثبت موقت» آن امکان تکمی سایر قسمنها تراهم خباهاو شاو و ههناین در هرصافحب
از تکمی اط عات با زدن دکمب

ثبت مبقت اط عات داوطلب ثبت می شبد.

* منظور از مسیر تصویر :مکاني در کامپیوتر مي باشد که عکس شما در آنجا قرار دارد.
* الزم به ذکر است پر کردن تمامي بخشها به غیر از بخش «اطالعات پایه» الزامي نمي باشد.
* فیلد سال الزم است با  13..و یا  19..و یا  2...آغاز شود .در غیر این صورت اطالعات ثبت نخواهد شد.
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سوابق ایثارگری:
سبابقی کب بب تاثیو بنیاد شهیو و امبر ایثارگران سپا پاسواران و عهاد سازاوگی رسیو باشو .شام دو بخش-1بازاشسانب -2منساببین
بازاشسنب می باشو.

پور
مادر
خباهر
برادر
همسر
ترزاو

*«کد شهید» :شمار ای  6رقمی کب تبس بنیاد شهیو و امبر ایثارگران بر روی کارت شناسایی منسببین ثبت گردیو است.
*«کد جانبازی» :شمار ای  10رقمی کب تبس بنیاد شهیو و امبر ایثارگران بر روی کارت شناسایی عااباز ثبت گردیو است.
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آثار :
تهالیت های مشنرک داوطلبین در کلیب محبرهای ششگااب در قسمت «آثار» ثبت می شبد.

آثار شام :
عنوان

تألیف کناب
مقالب
ترعمب
پایان اامب
پروژ علمی
اقوآثار

توضیحات :
* مباردی قاب پییرش است کب دارای تائیویب مراعع مهنبر باشو.
* «انفرادی» :آثاری است کب شخصاً مربب بب خبد داوطلب باشو.
* «مشارکتي» :آثاری است کب داوطلب با مشارکت سایرین ااجا داد است.
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فعالیتها :
تهالیت ها بب «محور»های ذی تقسیم بنوی شو است:
 کارآترینی و ایجاد اشنغال

 علب  ،آمبزش و پژوهش

 ترهنگ و هنر

 تهالینهای اعنماعی و عا المنفهب

 تهالینهای ورزشی و تنورسنی

 علوم  ،آموزش و پژوهش

«شرح فعالیت» شام مصادیق ذی می باشو:
 سخنراای در مجامع علمی  ،آمبزش و پژوهشی عضبیت در مجامع علمی ،آمبزش و پژوهشی ااجا پروژ های علمی ،آمبزش و پژوهشی توری عضبیت هیأت علمی ،آمبزش و پژوهشی مشاور و راهنمایی اظارت کیفی بر پروژ های علمی  ،آمبزشی و پژوهشی امایشگا -اخنراعات  ،اکنشاتات
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 فرهنگ و هنر

«شرح فعالیت» شام مصادیق ذی می باشو:
علب قرآای(حفظ ،قرائت  ،تقسیر و )...سینما  ،تئاتر ،تلبیزیبن و رادیبصنایع دسنیعکاسی و تیلمبرداریشهر و ادبمبسیقی-طراحی و گراتیک  ،اقاشی و مینیاتبر

 کارآفریني و ایجاد اشتغال

«شرح فعالیت» شام مصادیق ذی می باشو:
ایجاد مراکز تبلیویایجاد مراکز خوماتی-ارائب پیشنهاد یا طرح سازاو
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 فعالیتهای اجتماعي و عام المنفعه

«شرح فعالیت» شام مصادیق ذی می باشو:
-ایجاد  ،عضبیت یا مشارکت در اهادها  ،کاابن ها  ،تشک ها و ...

 فعالیتهای ورزشي و تندرستي

«عنـوان» شام مصادیق ذی می باشو:
منخصصپیشکسبتقهرمانمربیورزشکار حرتب ای-مفسر و گزارشگر ورزشی
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دریافت نشان و لوح تقدیر:

«نوع» شام مصادیق ذی می باشو:
اشانموالتقویراامبتشبیق اامبتنوی-موالیبن

* داوطلبین محنر می تباانو هرگباب اظر  ،پیشنهاد و یا هرگباب تبویحات مبرد لزو دربار بااک اط عات اخبگان و یا تکمی
اط عات مرببطب را در قسمت «توضیحات» درج اماییو .
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