منطبق بر مصوبات هيات اجرايي منابع انساني – از  1936/1/62لغايت 1936/2/93
معاونت برنامهريزي و
نظارت راهبردي

شزوع فزاينذ اشتغال به تحصيل
کارکنان دانشگاه سنجان

درخواست هتمبضي اداهِ تحصيل خغبة ثِ دثيشخبًِ ّيبت
اجشايي ثشاي اخز ساٌّوبيي دس خصَظ ًَع هذسن ٍ
سضتِ تحصيلي هشتجظ ثب پست يب ضغل هَسد تصذي

ثشسسي درخواست اص سَي دثيشخبًِ ّيبت اجشايي اص حيث
هشتجظ ثَدى هذسن ٍ سضتِ تحصيلي هَسد دسخَاست ثب
پست سبصهبًي يب ًَع ضغل ٍ ٍظيفِ هَسد تصذي

خيز

سد دسخَاست
هتمبضي ٍ ثبيگبًي

بلي

اعالم به متقاضي جهت شزکت در آسمون يا
ثبت نام

رعايت شزوط ثبت نام و ادامه تحصيل بزاي کل متقاضيان
 -1دسيبفت هصَثِ ّيبت اجشايي هجٌي ثش ػذم هٌغ اداهِ تحصيل هتٌبست ثب سضتِ ضغلي
 -2اسائِ تؼْذ هجٌي ثش ايٌکِ اٍلَيت ثب کبس اداسي ٍ ٍظبيف هحَلِ هتمبضي تحصيل هيثبضذ.
 -3اسائِ ثشگِ اًتخبة ٍاحذ دس اثتذاي ّش تشم ثِ هذيش هستمين ٍ دثيشخبًِ ّيبت اجشايي
 -4اسسبل ًبهِ سضبيت هذيش هستمين ٍ ثبالتشيي هبفَق اص ػولکشد هتمبضي ٍ هَافمت ثب تحصيل ٍي
موافقت مذيز در سمان ثبت نام بزاي شزوع تحصيل الشامي بوده و در تزمهاي بعذ اطالع مذيز اس ادامه تحصيل
متقاضي و رويت بزنامه درسي و اعالم رضايت اس عملکزد متقاضي در ابتذاي هز تزم ضزوري ميباشذ.

شزوع به تحصيل متقاضي مطابق با ضوابط فوق تا
اتمام تحصيالت و اخذ مذرک (گواهي موقت)

B

تبصزه:
 -1دس ّش هشحلِ اص دٍساى تحصيل اگش هتمبضي تحصيل ثِ تؼْذات خَيص ػول ًٌوبيذ يب تحصيل هَجت کنکبسي ٍي ضَدّ ،يبت اجشايي
هٌبثغ اًسبًي هجبص هيثبضذ اص اداهِ تحصيل ٍي هخبلفت ًوبيذ.
 -2هذيشاى هحتشم هلضم ّستٌذ دس اثتذاي ّش تشم سضبيت خَد اص ػولکشد هتمبضي تحصيل سا ثِ ّوشاُ ثشسسي ٍ دلت دس هشخصيّبي
سبػتي ٍ سٍصاًِ ثِ ّيبت اجشايي هٌبثغ اًسبًي گضاسش دٌّذ ٍ هتمبضي ًيض هلضم است اعالػبت هضثَس سا دس اختيبس هذيش هستمين لشاس دادُ ٍ
ضخصبً پيگيشي ًوبيذ.
 -3هتمبضي اداهِ تحصيل دس داخل داًطگبُ صًجبى هلضم است تب ًسجت ثِ اخز هشخصي سبػتي ٍ هشخصي سٍصاًِ دس هَسد سبػبت يب
سٍصّبي تحصيلي کِ ثب صهبى اداسي تذاخل داسد ،پيطبپيص الذام ًوبيذ ٍ پس اص تبييذ هذيش هستمين ،هستٌذات هشخصيّب سا دس اثتذاي ّش
تشم ثِ دثيشخبًِ ّيبت اجشايي هٌبثغ اًسبًي اسسبل ًوبيذ.
 -4هتمبضي اداهِ تحصيل دس خبسج داًطگبُ صًجبى هلضم است کليِ ضَاثظ هشثَط ثِ اخز هشخصي سبػتي ٍ هشخصي سٍصاًِ سا هتٌبست ثب
ثشًبهِ دسسي سػبيت ًوَدُ ٍ هذيش هستمين سا دس جشيبى لشاس دّذ.
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فزاينذ احتساب مذارک تحصيلي کارکنان
«بخش اول»

معاونت برنامهريزي و
نظارت راهبردي

کارکناني که قبل اس  1316/1/62شزوع
به ادامه تحصيل نمودهانذ

اسائِ هذسن
تحصيلي
(گَاّي هَلت)
ٍ تکويل فشم ٍ
هطخصبت تحصيلي
دس دثيشخبًِ ّيبت
اجشايي

فارغالتحصيل بودن
خيز

بلي

اسائِ هذاسن ٍ هستٌذات اػن اص صهبى ثجت ًبم،
کبست داًطجَيي ٍ گَاّي اضتغبل ثِ تحصيل اص
داًطگبُ هحل تحصيل خغبة ثِ ّيبت اجشايي هٌبثغ
اًسبًي ٍ تکويل فشم هطخصبت تحصيلي دس
دثيشخبًِ ّيبت اجشايي ٍ سػبيت ضَاثظ هصَة
ّيبت اجشايي دس خصَظ تحصيل کبسکٌبى تب اتوبم
تحصيل ٍ دسيبفت هذسن تحصيلي

ثشسسي هَضَع دس ّيبت اجشايي ثب
دس ًظش داضتي ًَع داًطگبُ هحل
تحصيلًَ ،ع پزيشش ،ضيَُ حضَس
دس هحل تحصيل ٍ  ...جْت احتسبة
هذسن دس احکبم ٍ لشاسدادّب
در مورد کارکنان
قزاردادي

هشتجظ ثَدى هذسن ٍ سضتِ
تحصيلي ثب ًَع ضغل ٍ ٍظيفِ
هَسد تصذي يب پست هتٌبظش
خيز

احتساب مذرک اس تاريخ صذور گواهي
موقت در صورت احزاس شزوط سيز:

الف) سضبيت هذيش هشثَعِ اص ػولکشد فشد
ة) دادى تؼْذ هجٌي ثش استوشاس دس سضتِ
ضغلي فؼلي ٍ ػذم اختيبس جْت دسخَاست
جبثجبيي دس سبيش سضتِّبي ضغلي دس
سبلْبي آتي(دس صَست توذيذ لشاسداد)

در مورد کارکنان
رسمي و پيماني

هشتجظ ثَدى هذسن ٍ سضتِ
تحصيلي ثب پست سبصهبًي
بلي

احتسبة هذسن ثذٍى
ليذ ٍ ضشط اص تبسيخ
صذٍس گَاّي هَلت

بلي
خيز

احتساب مذرک اس تاريخ صذور گواهي موقت در صورت
احزاس شزوط سيز:

الف) داضتي حذالل  5سبل سبثمِ خذهت ٍ  3سبل تجشثِ دس آخشيي
سضتِ ضغلي کِ لشاس است هذسن تحصيلي جذيذ دس آى لحبػ ضَد.
ة) سضبيت هذيش هشثَعِ اص ػولکشد فشد
ج) دادى تؼْذ هجٌي ثش استوشاس دس سضتِ ضغلي فؼلي ٍ ػذم اختيبس
جْت دسخَاست جبثجبيي دس سبيش سضتِّبي ضغلي تب پبيبى خذهت
د) ػذم استمبء اص کبسضٌبس ثِ کبسضٌبس هسئَل

تبصزه:
 -1کبسکٌبًي کِ لجل اص  1312/1/26ضشٍع ثِ اداهِ تحصيل ًوَدُاًذ( ،دس صَست تحمك ضشٍط فَق) ًيبصي ثِ هشتجظ ثَدى هذسن ٍ سضتِ
تحصيلي ثب پست سبصهبًي يب ًَع ضغل ٍ ٍظيفِ هَسد تصذي ًذاسًذ .اهب کبسکٌبًي کِ ثؼذ اص  1312/1/26هطغَل اداهِ تحصيل ضذُاًذ يب
هطغَل خَاٌّذ ضذ ،فمظ دس صَست هشتجظ ثَدى هذسن ٍ سضتِ تحصيلي يب پست سبصهبًي يب ًَع ضغل ٍ ٍظيفِ هَسد تصذي ٍ سػبيت
ضَاثظ ّيبت اجشايي دس خصَظ اداهِ تحصيل کبسکٌبى ،هذاسن آًْب دس احکبم ٍ لشاسدادّب احتسبة خَاّذ ضذ .ضبيبى رکش است کِ دس
تبسيخ لجل اص  ، 1312/1/26تبسيخ ضشکت دس آصهَى هالن ًجَدُ ٍ ضشٍع تحصيل هذًظش هيثبضذ.
 -2دس صَست اصالح ضَاثظ عجمِثٌذي هطبغل ٍ ًَع هذاسن لبثل احتسبة دس هطبغل ٍ پستّبي سبصهبًي ،ايي اصالحبت اص صهبى
تصَيت ٍ ًْبيي ضذى ثشاي کبسکٌبًي کِ ثؼذ اص  1312/1/26هطغَل اداهِ تحصيل ضذُاًذ يب هطغَل خَاٌّذ ضذ ،تسشي خَاّذ يبفت.
 -3سػبيت کليِ هشاحل ٍ ضَاثظ ّيبت اجشايي الضاهي ثَدُ ٍ کبسکٌبًي کِ لجل اص ضشٍع ثِ تحصيل ،دثيشخبًِ ّيبت اجشايي سا دس جشيبى
لشاس ًذٌّذ ،دس صَست هشتجظ ثَدى هذسن ثب ًَع ضغل يب پست هَسد تصذي ًيض هذاسکطبى احتسبة ًخَاّذ ضذ.
 -4دس ّيچکذام اصهَاسد فَق ،احتسبة هذسن ،تؼْذي ثشاي داًطگبُ اص حيث تجذيل ٍضغ لشاسدادي ثِ پيوبًي يب پيوبًي ثِ سسوي ايجبد
ًخَاّذ کشد.
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فزاينذ احتساب مذارک تحصيلي کارکنان
بخش «دوم»

معاونت برنامهريزي و
نظارت راهبردي

کارکناني که بعذ اس  1316/1/62مشغول
ادامه تحصيل شذهانذ يا مشغول خواهنذ شذ

در صورت مشغول شذن به تحصيل در آينذه

در صورت مشغول به تحصيل بودن

ارائه نشذه
است

عذم
احتساب

هکبتجِ ثب دثيشخبًِ ّيبت
اجشايي جْت اخز
ساٌّوبيي دس خصَظ
ًَع هذسن ٍ سضتِ
هشتجظ ثب پست يب ضغل
هَسد تصذي

اسائِ هذاسن ٍ هستٌذات اػن اص صهبى ثجت ًبم،
کبست داًطجَيي ٍ گَاّي اضتغبل ثِ تحصيل اص
داًطگبُ هحل تحصيل خغبة ثِ ّيبت اجشايي
هٌبثغ اًسبًي ٍ تکويل فشم هطخصبت تحصيلي دس
دثيشخبًِ ّيبت اجشايي ٍ سػبيت ضَاثظ هصَة
ّيبت اجشايي دس خصَظ تحصيل کبسکٌبى دس
داخل ٍ خبسج اص داًطگبُ تب اتوبم تحصيل ٍ
دسيبفت هذسن تحصيلي

مکاتبه شذه
است

سػبيت کليِ ضَاثظ
ّيبت اجشايي جْت اداهِ
تحصيل دس داخل يب
خبسج داًطگبُ تب اتوبم
تحصيل ٍ دسيبفت
هذسن تحصيلي

ارائه شذه
است

ارائه مذرک تحصيلي
(گواهينامه موقت)
B

ثشسسي فشايٌذ تحصيل هتمبضي اص سَي ّيبت
اجشايي ثب دس ًظش داضتي ًَع داًطگبُ هحل
تحصيلًَ ،ع پزيشش ،ضيَُ حضَس دس هحل
تحصيل ٍ  ...جْت احتسبة هذسن دس احکبم ٍ
لشاسدادّب
در صورت تاييذ فزاينذها و ضوابط تحصيل
متقاضي اس سوي هيات اجزايي:

در مورد کارکنان
قزاردادي

در مورد کارکنان
رسمي و پيماني

هشتجظ ثَدى هذسن ٍ سضتِ تحصيلي ثب ًَع
ضغل ٍ ٍظيفِ هَسد تصذي يب پست هتٌبظش

هشتجظ ثَدى هذسن ٍ سضتِ تحصيلي
ثب پست سبصهبًي
خيز

بلي

ػذم احتسبة هذسن دس
احکبم ٍ لشاسدادّب
احتسبة هذسن ثذٍى ليذ ٍ ضشط
اص تبسيخ صذٍس گَاّي هَلت

بلي

مکاتبه نشذه
است

عذم
احتساب

