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 تبصزه: 
 ييبت اجشايّضَد،  يٍ يکبس ل هَجت کنيب تحصيذ يص ػول ًٌوبيل ثِ تؼْذات خَيتحص يل اگش هتمبضيدس ّش هشحلِ اص دٍساى تحص -1

 ذ.يهخبلفت ًوب يل ٍيثبضذ اص اداهِ تحص يهجبص ه يهٌبثغ اًسبً
 يّب يٍ دلت دس هشخص يل سا ثِ ّوشاُ ثشسسيتحص يت خَد اص ػولکشد هتمبضيّش تشم سضب يشاى هحتشم هلضم ّستٌذ دس اثتذايهذ -2

ن لشاس دادُ ٍ يش هستميبس هذياعالػبت هضثَس سا دس اخت ض هلضم استيً يگضاسش دٌّذ ٍ هتمبض يهٌبثغ اًسبً ييبت اجشايٍ سٍصاًِ ثِ ّ يسبػت
 ذ.يًوب يشيگيضخصبً پ

ب يسٍصاًِ دس هَسد سبػبت  يٍ هشخص يسبػت يتب ًسجت ثِ اخز هشخص استاًطگبُ صًجبى هلضم ل دس داخل دياداهِ تحص يهتمبض -3
ّش  يّب سا دس اثتذا ين، هستٌذات هشخصيش هستميذ هذييذ ٍ پس اص تبيص الذام ًوبيطبپيتذاخل داسد، پ يکِ ثب صهبى اداس يليتحص يّب سٍص

 ذ.ياسسبل ًوب يهٌبثغ اًسبً ييبت اجشايشخبًِ ّيتشم ثِ دث
سٍصاًِ سا هتٌبست ثب  يٍ هشخص يسبػت يِ ضَاثظ هشثَط ثِ اخز هشخصيکل استل دس خبسج داًطگبُ صًجبى هلضم ياداهِ تحص يهتمبض -4

 بى لشاس دّذ.ين سا دس جشيش هستميٍ هذ ًوَدُت يسػب يثشًبهِ دسس
  

مطابق با ضوابط فوق تا  يل متقاضيشزوع به تحص
 موقت( يالت و اخذ مذرک )گواهياتمام تحص

B 

 به تحصيل نذ اشتغاليشزوع فزا
 کارکنان دانشگاه سنجان

بت يشخبًِ ّيل خغبة ثِ دثياداهِ تحص يهتمبض درخواست
دس خصَظ ًَع هذسن ٍ  يياخز ساٌّوب يثشا يياجشا

 هشتجظ ثب پست يب ضغل هَسد تصذيي ليسضتِ تحص

 انيکل متقاض يبزا ليت شزوط ثبت نام و ادامه تحصيرعا
 يل هتٌبست ثب سضتِ ضغليثش ػذم هٌغ اداهِ تحص يهجٌ ييبت اجشايبفت هصَثِ ّيدس -1
 ثبضذ. يل هيتحص يف هحَلِ هتمبضيٍ ٍظب يت ثب کبس اداسيٌکِ اٍلَيثش ا ياسائِ تؼْذ هجٌ -2
 اًتخبة ٍاحذ دس اثتذاي ّش تشم ثِ هذيش هستمين ٍ دثيشخبًِ ّيبت اجشايي اسائِ ثشگِ -3
 يل ٍيٍ هَافمت ثب تحص ياص ػولکشد هتمبض ٍ ثبالتشيي هبفَق هذيش هستمينت ياسسبل ًبهِ سضب -4

ل يز اس ادامه تحصيبعذ اطالع مذ يها بوده و در تزم يل الشاميشزوع تحص يز در سمان ثبت نام بزايموافقت مذ
 باشذ. يم يهز تزم ضزور يدر ابتذا يت اس عملکزد متقاضيو اعالم رضا يت بزنامه درسيو رو يقاضمت

سد دسخَاست 
 يگبًيٍ ثب يهتمبض

ا يجهت شزکت در آسمون  ياعالم به متقاض
 ثبت نام

اص حيث  ييبت اجشايشخبًِ ّيدث ياص سَ درخواست يثشسس
هَسد دسخَاست ثب  يليهشتجظ ثَدى هذسن ٍ سضتِ تحص

 يفِ هَسد تصذيب ًَع ضغل ٍ ٍظي يپست سبصهبً

 يبل

 خيز
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 تبصزه:
ثِ هشتجظ ثَدى هذسن ٍ سضتِ  يبصي( ًفَقاًذ، )دس صَست تحمك ضشٍط  ل ًوَدُيضشٍع ثِ اداهِ تحص 26/1/1312کِ لجل اص  يکبسکٌبً -1

ب ياًذ  ل ضذُيهطغَل اداهِ تحص 26/1/1312کِ ثؼذ اص  يذ. اهب کبسکٌبًًًذاس يفِ هَسد تصذيب ًَع ضغل ٍ ٍظي يثب پست سبصهبً يليتحص
ت يٍ سػب يفِ هَسد تصذيب ًَع ضغل ٍ ٍظي يب پست سبصهبًي يليفمظ دس صَست هشتجظ ثَدى هذسن ٍ سضتِ تحص، هطغَل خَاٌّذ ضذ

 بى رکش است کِ دسيضب ل کبسکٌبى، هذاسن آًْب دس احکبم ٍ لشاسدادّب احتسبة خَاّذ ضذ.يدس خصَظ اداهِ تحص ييبت اجشايضَاثظ ّ
 ثبضذ. يل هذًظش هيخ ضشکت دس آصهَى هالن ًجَدُ ٍ ضشٍع تحصي، تبس 26/1/1312خ لجل اص يتبس

اص صهبى ي اصالحبت يا ،يسبصهبً يّب پستهطبغل ٍ ًَع هذاسن لبثل احتسبة دس هطبغل ٍ  يثٌذ دس صَست اصالح ضَاثظ عجمِ -2
 بفت.يخَاّذ  يب هطغَل خَاٌّذ ضذ، تسشياًذ  ل ضذُياداهِ تحصهطغَل  26/1/1312کِ ثؼذ اص  يکبسکٌبً يثشاضذى  ييت ٍ ًْبيتصَ

سػبيت کليِ هشاحل ٍ ضَاثظ ّيبت اجشايي الضاهي ثَدُ ٍ کبسکٌبًي کِ لجل اص ضشٍع ثِ تحصيل، دثيشخبًِ ّيبت اجشايي سا دس جشيبى  -3
 حتسبة ًخَاّذ ضذ.لشاس ًذٌّذ، دس صَست هشتجظ ثَدى هذسن ثب ًَع ضغل يب پست هَسد تصذي ًيض هذاسکطبى ا

جبد يا يثِ سسو يوبًيب پي يوبًيثِ پ يل ٍضغ لشاسداديث تجذيداًطگبُ اص ح يثشا يچکذام اصهَاسد فَق، احتسبة هذسن، تؼْذيدس ّ -4
  ًخَاّذ کشد.

اسائِ هذسن 
 يليتحص

 هَلت( ي)گَاّ
ل فشم ٍ يٍ تکو

 يليهطخصبت تحص
بت يّشخبًِ يدس دث

 يياجشا

 ل بودنيالتحص فارغ

شزوع  62/1/1316که قبل اس  يکارکنان
 انذ ل نمودهيبه ادامه تحص

 کارکنان يلينذ احتساب مذارک تحصيفزا
 «اولبخش »

 يخ صذور گواهياحتساب مذرک اس تار
 ز:يموقت در صورت احزاس شزوط س

 ش هشثَعِ اص ػولکشد فشديت هذيالف( سضب
ثش استوشاس دس سضتِ  يهجٌ ة( دادى تؼْذ

بس جْت دسخَاست يٍ ػذم اخت يفؼل يضغل
دس  يضغل يّب ش سضتِيدس سب ييجبثجب
 ذ لشاسداد(ي)دس صَست توذيآت يسبلْب

هشتجظ ثَدى هذسن ٍ سضتِ 
فِ يثب ًَع ضغل ٍ ٍظ يليتحص

 ب پست هتٌبظشي يهَسد تصذ

 در مورد کارکنان
 يمانيو پ يرسم

 در مورد کارکنان
 يقزارداد

ثب  ييبت اجشايهَضَع دس ّ يثشسس
دس ًظش داضتي ًَع داًطگبُ هحل 

َُ حضَس يشش، ضيل، ًَع پزيتحص
ل ٍ ... جْت احتسبة يدس هحل تحص

 هذسن دس احکبم ٍ لشاسدادّب

اسائِ هذاسن ٍ هستٌذات اػن اص صهبى ثجت ًبم، 
ل اص ياضتغبل ثِ تحص يٍ گَاّ ييکبست داًطجَ

هٌبثغ  ييبت اجشايل خغبة ثِ ّيتحصداًطگبُ هحل 
دس  يليل فشم هطخصبت تحصيٍ تکو ياًسبً

ت ضَاثظ هصَة يٍ سػب ييبت اجشايشخبًِ ّيدث
ل کبسکٌبى تب اتوبم يدس خصَظ تحص ييبت اجشايّ

 يليبفت هذسن تحصيل ٍ دسيتحص

احتسبة هذسن ثذٍى 
خ يذ ٍ ضشط اص تبسيل

 هَلت يصذٍس گَاّ

موقت در صورت  يصذور گواه خياحتساب مذرک اس تار
 ز:ياحزاس شزوط س

ي يسبل تجشثِ دس آخش 3سبل سبثمِ خذهت ٍ  5الف( داضتي حذالل 
 ذ دس آى لحبػ ضَد.يجذ يليکِ لشاس است هذسن تحص يسضتِ ضغل
 ش هشثَعِ اص ػولکشد فشديت هذية( سضب

بس يٍ ػذم اخت يفؼل يثش استوشاس دس سضتِ ضغل يج( دادى تؼْذ هجٌ
 بى خذهت يتب پب يضغل يّب ش سضتِيدس سب ييدسخَاست جبثجبجْت 

 َلاستمبء اص کبسضٌبس ثِ کبسضٌبس هسئد( ػذم 

هشتجظ ثَدى هذسن ٍ سضتِ 
 يثب پست سبصهبً يليتحص

 بلي بلي

 خيز
 خيز

 بلي خيز
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بت يشخبًِ ّيهکبتجِ ثب دث
جْت اخز  يياجشا
دس خصَظ  ييساٌّوب

ًَع هذسن ٍ سضتِ 
ب ضغل يهشتجظ ثب پست 

 يتصذ هَسد

در مورد کارکنان 
 يقزارداد

 کارکنان يلينذ احتساب مذارک تحصيفزا
 «دوم»بخش 

ِ ضَاثظ يت کليسػب
جْت اداهِ  ييبت اجشايّ

ب يل دس داخل يتحص
خبسج داًطگبُ تب اتوبم 

بفت يل ٍ دسيتحص
 يليهذسن تحص

مشغول  62/1/1316که بعذ اس  يکارکنان
 شذا مشغول خواهنذ يانذ  ل شذهيادامه تحص

 ل بودنيدر صورت مشغول به تحص نذهيل در آيذن به تحصدر صورت مشغول ش

اسائِ هذاسن ٍ هستٌذات اػن اص صهبى ثجت ًبم، 
ل اص ياضتغبل ثِ تحص يٍ گَاّ ييکبست داًطجَ

 ييبت اجشايل خغبة ثِ ّيداًطگبُ هحل تحص
دس  يليل فشم هطخصبت تحصيٍ تکو يهٌبثغ اًسبً

ت ضَاثظ هصَة يٍ سػب يياجشابت يشخبًِ ّيدث
ل کبسکٌبى دس يدس خصَظ تحص ييبت اجشايّ

ل ٍ يداخل ٍ خبسج اص داًطگبُ تب اتوبم تحص
 يليبفت هذسن تحصيدس

بت يّ ياص سَ يل هتمبضيٌذ تحصيفشا يثشسس
ُ هحل بثب دس ًظش داضتي ًَع داًطگ يياجشا
َُ حضَس دس هحل يشش، ضيل، ًَع پزيتحص

سبة هذسن دس احکبم ٍ ل ٍ ... جْت احتيتحص
 لشاسدادّب

ل يها و ضوابط تحص نذيذ فزاييدر صورت تا
 :ييات اجزايه ياس سو يمتقاض

 يليارائه مذرک تحص
 نامه موقت(ي)گواه

ثب ًَع  يليتِ تحصضهشتجظ ثَدى هذسن ٍ س
 ب پست هتٌبظشي يفِ هَسد تصذيضغل ٍ ٍظ

در مورد کارکنان 
 يمانيو پ يرسم

 يليهذسن ٍ سضتِ تحصهشتجظ ثَدى 
 يثب پست سبصهبً

ػذم احتسبة هذسن دس 
 احکبم ٍ لشاسدادّب

ذ ٍ ضشط ياحتسبة هذسن ثذٍى ل
 هَلت يخ صذٍس گَاّياص تبس

 خيز

 بلي بلي

B 

مکاتبه شذه 
 است

شذه نمکاتبه 
 است

عذم 
 احتساب

شذه ن ارائه
 است

عذم 
 احتساب

شذه  ارائه
 است


