
:ساتعجذب و مدیریت پروژه ها و طرح های پژوهشی کشور از طریق سامانه : عنوان

، با تالش های معاونت پژوهش و فناوری وزارت عتف و دبیرخانه شواری ۱۳۹۸قانون بودجه سال۹پیرو ابالغ آیین نامه اجرایی بند ط تبصره

، باه  (سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فنااوری )"ساتع"تحت عنوان ۹عالی علوم، تحقیقات و فناوری، سامانه اجرایی بند ح تبصره

.در دسترس دانشگاهیان، پژوهشگران و فناوران قرارگرفته استhttp://sate.atf.gov.irآدرس

ع  صفحه اول سایت سات
کارتابل کارشناس  )

(دفتر امور فناوری
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http://sate.atf.gov.ir/


مین سطط تطا  انجام کلیه معامالت جزئی و متوسط کاال و خدمات بصورت تعاملی بین خریدار و تامین کننده از مرحله ثبت درخواست خرید، ارسال پاسخ تو* 

.قرارداد، ارسال و تحویل و پرداخت در بستر امن/ کنندگان، انتخاب تامین کننده برنده، امضای سفارش

:ستاد ایرانسامانه در جذب و مدیریت پروژه ها و طرح های پژوهشی مورد نیاز کشور 
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:امریه ها

وظیفه وزارت کارکنان -3
علوم

نخبه -2
وظیفه دفاعی-1

:امریه دفاعی-1

راز و پردیس پیرو تفاهم نامه منعقد شده فی ما بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت دفاع و همچنین تعامالت بسیار خوب دانشگاه شی

و باه  شرکت های دانش بنیان در سال های اخیر تعدادی از دانش آموختگان دانشگاه شیراز به عنوان نیروی امریه کارشناس آزمایشگاه جابب 

.کارگیری شده اند
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: مراحل اقدام امریه های وزارت دفاع* 
.درخواست هیأت علمی متقاضی جبب نیروی امریه و معرفی نیروی مورد نیاز خود به دفتر امور فناوری-۱

هید دفتر مرکز نخبگان و همکاری هاای علمای شا   بررسی درخواست ارائه شده به دفتر و انجام مکاتبات الزم با صنایع دفاع از طریق -2
.  فهمیده منطقه جنوب در دانشگاه

. مرکز نخبگان و همکاری های علمی شهید فهمیده منطقه جنوبگزینش فرد معرفی شده توسط -۳

.ماه2اعزام فرد گزینش شده و تایید شده به دوره آموزش نظامی به مدت -4

.ماه به منظور اخب کارت پایان خدمت سربازی مکاتبات الزم انجام می پبیرد۱۹پس از گبراندن دوره مقدس سربازی به مدت -6

۱۹ت پس از طی دوره آموزشی، فرد مورد نظر به عنوان سرباز امریه به هیأت علمی متقاضی جهت گبراندن دوره مقدس سربازی به مد-5
.  ماه معرفی می شود
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:نخبه وظیفه-2
با استعانت از درگاه حق تعالی و پیرو رهنمودهاا و تادابیر مقاام    ۱۳۹۸مدیریت دفتر امورفناوری و طرح های کاربردی دانشگاه شیراز در سال 

ه از درخصوص بسیج علمی و تولید علم نافع و ایجاد ظرفیت های جدید علمای و پژوهشای باه منظاور اساتفاد     ( مدظله العالی)معظم رهبری 

خبگاان  فرصت های بکارگیری نخبگان وظیفه در برنامه های پژوهشی پیشرفته و همچنین ضرورت مراقبت و حمایت از اساتعدادهای برتار و ن  

ردی جوان کشور، اقدام به پیگیری و انجام مراحل اداری الزم و در نهایت عقد تفاهم نامه الزم با پژوهشگاه عالی دفاع ملای و تحقیقاات راهبا   

.نموده است(  مرکز نخبگان و استعدادهای برتر وظیفه)
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: مراحل اقدام امریه های نخبه وظیفه* 

.متقاضیثبت نام در سایت سینا توسط شخص -۱

اد بررسی درخواست ثبت شده در سایت ساینا توساط بنیا   -2
.ملی نخبگان

، در صورت احراز نخبگی فرد از سوی بنیاد نخبگان-۳
ر ایشان طی نامه ای به مرکز نخبگان و استعدادهای برت

.وظیفه نیروه های مسلح معرفی می گردد

درخواست و معرفی فرد متقاضی توسط یکی از اعضای -4
ه عنوان محترم هیأت علمی مرتبط با رشته تحصیلی متقاضی ب

.استاد ناظر طرح

مکاتبااه از سااوی دفتاار امااور فناااوری بااه مرکااز نخبگااان و  -5
قارار  استعدادهای برتر وظیفه نیروه های مسلح مبنی بر در اختیاار 

اه گرفتن شخص مورد نظر در قالب تفاهم ناماه فای ماابین دانشاگ    
.  شیراز و دانشگاه عالی دفاع ملی

ماه به منظور ۱۹پس از گبراندن دوره مقدس سربازی به مدت -6
.اخب کارت پایان خدمت سربازی مکاتبات الزم انجام می پبیرد

پایان
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:مکارکنان وظیفه وزارت علو-3
لح با عنایت به انجام هماهنگی های الزم از سوی دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ساتاد کال نیروهاای مسا    : هدف

دانشگاه کشور، به منظور بهره گیری از مشمولین دانش آموخته دانشگاهی به عنوان کارکنان وظیفه مأمور، در طرحهای کاربردی غیر دفاعی

.شیراز در این زمینه اقدام نموده است
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: وظیفه وزارت علوم کارکنان مراحل اقدام * 

.تخصیص سهمیه از سوی وزارت علوم به دانشگاه شیراز-۱

نام اطالع رسانی از سوی دانشگاه به دانشکده ها جهت ثبت-2
.متقاضیان در سامانه جبب

مور اعالم نیاز از سوی دانشکده های متقاضی به دفتر ا-۳
.فناوری

مکاتبه و ثبت نام متقاضیان در سامانه جبب توسط -4
.کارشناس دفتر

در صورت تایید درخواست در سامانه جبب توسط وزارت علاوم  -5
.به متقاضیان اعالم می شود

.گبراندن دوره آموزش نظامی توسط فرد متقاضی-6

پایان

ده دانشک/ شخص متقاضی به عنوان سرباز امریه در اختیار واحد-7
مربوطه معرفی می گردد و پس از اتمام مدت زمان خدمت مقدس 
سربازی جهت اخب کارت پایان خدمت به وزارت علوم معرفی می 

.شود
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: مراحل پرداخت حقوق و مزایای کارکنان وظیفه* 

پرداخت حقوق نیروی امریه  -۳
ل  توسط واحد بکار گیرنده و تحوی
هت  فیش واریزی به دفتر فناوری ج
بارگباری در سامانه اتوماسیون  

. اداری مرکز جبب

بارگباری سند پرداخت بیماه و -2
سایر کسورات توساط کارشاناس  
دفتر در سامانه اتوماسایون اداری 

.  مرکز جبب

واریز حق آموزش و بیمه و سایر-۱
کسورات توسط واحد در اختیار  

.گیرنده به حساب وزارت علوم
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:وظیفهو مزایای نخبگان و استعدادهای برتر حقوق *** 
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:فرآیند آزادسازی در دفتر فناوری و طرح های کاربردی دانشگاه شیراز* 

.ه باشددططیز شه وارگاططنشب دااططله به حسامبلغ حو(ی یزوارکبیر بابت فیش ن اختماططخانم ساز تأییدیه ی و پیگیر-1

. خت هاداپرظ لحاه از ندوپرارداد و قردن چک نمو-2

. باشدد موجوه ندوپردر یه م روسها-3

.نمجریای مبلغ باالسردن مشخص نموی و صد باالسردن درمشخص نموزی و ساآزادکسل افایل ی در یزوارمبلغ فیش دن نمودرج -4

. یمبلغ باالسران میزدن مشخص نمو-5

(.گروه/بخش)باالسری دانشکده -3باالسری معاونت پژوهشی -2باالسری اداری و مالی -1: بهی مبلغ باال سردن سر شکن نمو-6

. ازشیره نشگادی دابررکای هاح طروری و فتر فناون دپیش نویس به معارت بصوزی ساآزادنامه ل ساار-7

...ه ونشکدم، دامحترن به مجریازی اطططسآزادجه طبق نامه وخت دامالی جهت پرر موابه مدیر ل اطططسو ارنامه اداری یکل طططسدن طی نمو-8

ن از تومان میلیو50ماً می بایست تا سقف مبلغ الززی، اسار آزادمودر اکر می باشد جهت تسریع ذبه زم ال**
**دگیررت صوزی سادی آزادبررکای هاح طروری و فترفنااه دتنخوب حسا
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پایان


