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دواطلبين مي بايست بر اساس »راهنماي ثبت نام« و پذيرفتن شرايط و ضوابط ذيل با مراجعــه بــه درگــاه خــدمات الكترونيكــي صــندوق
بازنشستگي كشــوري  www.sabasrm.irاطﻼعــات ﻻزم را در »بانــك اطﻼعــات نخبگــان« وارد نماينــد .مســئوليت صــحت
مندرجات به عهده تكميل كننده اطﻼعات مي باشد.
اهداف انتخاب:

 بزرگداشت مقام و منزلت بازنشستگان در خانواده و جامعه -شناسائي نخبگان بازنشسته

 معرفي و تقدير از بازنشستگان برجسته و نمونه در همايش روز ٢٥ذي الحجه در سطح استاني و ملي معرفي نخبگان بازنشسته به مراجع علمي ،تخصصي  ،اجرايي و ...به منظور بهره مندي از دانش و تجارب آنان تقويت روحيه وايجاد انگيزه در زمينه توسعه فعاليتهاي فرهنگي-اجتماعي در بازنشستگان افزايش انگيزه و ترغيب بازنشستگان به ايجاد خﻼقيت ،كارآفريني و حضور موثر در جامعه فراهم ساختن بسترهاي ﻻزم براي ايجاد تشكل هاي تخصصي بازنشستگان و انتقال تجارب آنان به نسل آينده-١علوم  ،آموزش و پژوهش

محورهاي انتخاب:

-٢فرهنگ و هنر
-٣كارآفريني و ايجاد اشتغال
 –٤فعاليتهاي اجتماعي و عام المنفعه
–٥فعاليتهاي ورزشي و تندرستي
 –٦ايثار و فداكاري
شرايط وضوابط انتخاب:
عﻼقه مندان در صورت داشتن شرايط ذيل مي توانند به عنوان بازنشسته نخبه كشوري و استاني در هريك از محورهاي ذكــر شــده
در »بانك اطﻼعات نخبگان« ثبت نام نمايند.
ثبت نام كنندگان مي بايست بازنشسته مشترك صندوق بازنشستگي كشوري باشند)مستخدميني كه با داشتن شــرايط معــين ســني ودارا شدن سنوات معيني ازخدمت طبق قوانين مقررات صندوق بازنشستگي كشوري از حقوق بازنشستگي استفاده مي نمايند(.
ثبت نام مجدد بازنشستگان منتخب همايشهاي گذشته)٢٥ذي الحجه(درصورت ارائه آثار و فعاليت هاي جديــد در حــول محورهــايانتخاب بعد از تاريخ همايش هاي مذكور ،بﻼ مانع است.
 مﻼك انتخاب  ،فعاليت هاي ارزنده و تاثيرگذار در دوران بازنشستگي ،بر اساس »محورهاي انتخابي« و به صورت مستند مي باشد.مدارك و مدارج داوطلبين مي بايستي معتبر و به تاييد مراجع مربوطه ذيصﻼح رسيده باشد.بديهي است ثبت نام در بانك اطﻼعات نخبگان به منزله جمــع آوري اطﻼعــات بــوده و انتخــاب بازنشســتگان نخبــه پــﺲ از ســيرمراحل داوري انجام خواهد يافت.
ثبــت نــام و معرفــي آثــار تنهــا از طريــق »بانــك اطﻼعــات نخبگــان« بــر روي درگــاه خــدمات الكترونيكــي صــندوق بــه نشــاني www.sabasrm.irامكان پذيرمي باشد.
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موارد ﻻزم براي ثبت نام و تكميل بانك اطﻼعات :
-١فايل عكﺲ اسكن شده :داوطلب بايد يك قطعه عكﺲ پرسنلي خود را بــا مشخصــات ذكــر شــده در ســايت) فرمــت  jpgو بــا ســاير
 ٢٠٠در  ٣٠٠پيكسل و حجم حداكثر  ( ٧٠ kbاسكن نموده و فايل آنرا در قسمت مشخص شده درج نمايند.
-٢شماره دفتر كل
-٣شماره ملي

نحوه تكميل اطﻼعات :

ورود به بانك اطﻼعات نخبگان:

در مرحله اول جهت ورود به »بانك اطﻼعات نخبگان«  ،شماره دفتركل و شمارهملي خود را بهشرح ذيل ثبــت نمــوده و دكمــه ورود

را كليك نمايد.
* شايان ذكر است شماره ملي و شماره دفتر كل در احكام بازنشستگي قيد گرديده است

شماره دفتركل:

كدملي :

ورود

بازگشت

٢

اطﻼعات پايه :

با ورود به بانك اطﻼعات نخبگان  ،اطﻼعات هويتي و شغلي داوطلب به صورت خودكار نمايش داده مي شود) .در صــورت هــر گونــه

مغايرت در اطﻼعات هويتي و شغلي ،در تهران به واحد كارشــناس پاســخگو صــندوق بازنشســتگي اســتان تهــران و در ســاير اســتانها بــه
مديريتهاي استاني صندوق بازنشستگي كشوري مراجعه فرمايند(.
 در زمان تكميل فرمها در اينترنت لطفا از زدن دكمه  Backمرورگر خود جهت ويرايش و اصﻼح استفاده نشود.
 تكميل قسمتهاي ستاره دار براي ورودبه مراحل بعدي الزامي است.
 پﺲ از تكميل »اطﻼعات پايه« و »ثبت موقت« آن امكان تكميل ساير قســمتها فــراهم خواهــد شــد و هچنــين در هرصــفحه
پﺲ از تكميل اطﻼعات با زدن دكمه

ثبت موقت اطﻼعات داوطلب ثبت مي شود.

* منظور از مسير تصوير :مكاني در كامپيوتر مي باشد كه عكس شما در آنجا قرار دارد.

* ﻻزم به ذكر است پر كردن تمامي بخشها به غير از بخش »اطﻼعات پايه« الزامي نمي باشد.

* فيلد سال ﻻزم است با  ١٣..و يا  ١٩..و يا  ٢...آغاز شود .در غير اين صورت اطﻼعات ثبت نخواهد شد.

٣

سوابق ايثارگري:
سوابقي كه به تاثيد بنياد شهيد و امور ايثارگران سپاه پاسداران و جهاد سازندگي رسيده باشد .شــامل دو بخــش-١بازنشســته -٢منســوبين
بازنشسته مي باشد.

پدر
مادر
خواهر
برادر
همسر
فرزند

*»كد شهيد« :شماره اي  ٦رقمي كه توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران بر روي كارت شناسايي منسوبين ثبت گرديده است.

*»كد جانبازي« :شماره اي  ١٠رقمي كه توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران بر روي كارت شناسايي جانباز ثبت گرديده است.

۴

آثار :
فعاليت هاي مشترك داوطلبين در كليه محورهاي ششگانه در قسمت »آثار« ثبت مي شود.

آثار شامل:

عنوان

تأليف كتاب
مقاله

ترجمه

پايان نامه

پروژه علمي
نقدآثار
توضيحات :

* مواردي قابل پذيرش است كه داراي تائيديه مراجع معتبر باشد.
* »انفرادي« :آثاري است كه شخصاً مربوط به خود داوطلب باشد.
* »مشاركتي« :آثاري است كه داوطلب با مشاركت سايرين انجام داده است.

۵

فعاليتها :
فعاليت ها به »محور«هاي ذيل تقسيم بندي شده است:
 علوم  ،آموزش و پژوهش

 فعاليتهاي اجتماعي و عام المنفعه

 فرهنگ و هنر

 فعاليتهاي ورزشي و تندرستي

 علوم  ،آموزش و پژوهش

»شرح فعاليت« شامل مصاديق ذيل مي باشد:

 سخنراني در مجامع علمي  ،آموزش و پژوهشي عضويت در مجامع علمي ،آموزش و پژوهشي انجام پروژه هاي علمي ،آموزش و پژوهشي تدريﺲ عضويت هيأت علمي ،آموزش و پژوهشي -مشاوره و راهنمايي

 نظارت كيفي بر پروژه هاي علمي  ،آموزشي و پژوهشي -نمايشگاه

 -اختراعات  ،اكتشافات

۶

 كارآفريني و ايجاد اشتغال

 فرهنگ و هنر

»شرح فعاليت« شامل مصاديق ذيل مي باشد:
علوم قرآني)حفظ ،قرائت  ،تقسير و (...سينما  ،تئاتر ،تلويزيون و راديو-صنايع دستي

عكاسي و فيلمبرداريشعر و ادب-موسيقي

-طراحي و گرافيك  ،نقاشي و مينياتور

 كارآفريني و ايجاد اشتغال

»شرح فعاليت« شامل مصاديق ذيل مي باشد:
-ايجاد مراكز توليدي

-ايجاد مراكز خدماتي

-ارائه پيشنهاد يا طرح سازنده

٧

 فعاليتهاي اجتماعي و عام المنفعه

»شرح فعاليت« شامل مصاديق ذيل مي باشد:

-ايجاد  ،عضويت يا مشاركت در نهادها  ،كانون ها  ،تشكل ها و ...

 فعاليتهاي ورزشي و تندرستي

»عنـوان« شامل مصاديق ذيل مي باشد:
-متخصص

پيشكسوتقهرمان-مربي

-ورزشكار حرفه اي

-مفسر و گزارشگر ورزشي

٨

دريافت نشان و لوح تقدير:

»نوع« شامل مصاديق ذيل مي باشد:
-نشان

-مدال

-تقديرنامه

تشويق نامه-تنديﺲ

-مداليون

* داوطلبين محترم مي توانند هرگونه نظر  ،پيشنهاد و يا هرگونه توضيحات مورد لزوم درباره بانك اطﻼعات نخبگان و يا تكميل
اطﻼعات مربوطه را در قسمت »توضيحات« درج نماييد .

٩

