ﻣدارک ﻻزم ﺟﮭت درﯾﺎﻓت اﺻل داﻧﺷﻧﺎﻣﮫ و رﯾزﻧﻣرات
در اﺑﺗدا ﻻزم ﺑﮫ ذﮐر اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﺻﺎدره از وزارت ﻋﻠوم ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ﻓﻧﺎوری ،
ﮐﻠﯾﮫ داﻧش آﻣوﺧﺗﮕﺎﻧﯽ ﮐﮫ در دوره روزاﻧﮫ در ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎطﻊ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﺳﻠﻣﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺎزرون
داﻧش آﻣوﺧﺗﮫ ﮔردﯾده اﻧد ﻻزم اﺳت ﻗﺑل از ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﯾت داﻧﺷﮕﺎه ﺳﻠﻣﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺎزرون اﺑﺗدا ﺑﮫ
ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺳﺟﺎد ﺳﺎزﻣﺎن اﻣور داﻧﺷﺟوﯾﺎن وزارت ﻋﻠوم  ،ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ﻓﻧﺎوری ﺑﮫ آدرس
 https://portal.saorg.irﻣراﺟﻌﮫ وﭘس ازطﯽ ﻣراﺣل ﺛﺑت ﻧﺎم و ﺗﺎﯾﯾد داﻧﺷﮕﺎه و ﺗﺎﺋﯾد وزارت ﻋﻠوم
ﮐد رھﮕﯾری آزاد ﺳﺎزی داﻧﺷﻧﺎﻣﮫ را ازﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺳﺟﺎد وزارت درﯾﺎﻓت و ﭘرﯾﻧت ﮔرﻓﺗﮫ وﺳﭘس ﺟﮭت
درﺧواﺳت داﻧﺷﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﯾت داﻧﺷﮕﺎه ﺳﻠﻣﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺎزرون ﺑﮫ آدرس http://www.kazerunsfu.ac.ir
 ،ﮔزﯾﻧﮫ ﻣﻌﺎوﻧت ھﺎ  /ﻣﻌﺎوﻧت آﻣوزﺷﯽ وﭘژوھﺷﯽ /ﻣدﯾرﯾت اﻣورآﻣوزﺷﯽ وﺗﺣﺻﯾﻼت ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ/
اﻣورداﻧش آﻣوﺧﺗﮕﺎن ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد .

ﻣدارک ﻻزم
 -١ﮐد رھﮕﯾری آزاد ﺳﺎزی داﻧﺷﻧﺎﻣﮫ از ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺳﺟﺎد ﺳﺎزﻣﺎن اﻣور داﻧﺷﺟوﯾﺎن وزارت
ﻋﻠوم  ،ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ﻓﻧﺎوری.
 -٢اﺻل ﮔواھﯽ ﻣوﻗت ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺣﺻﯾﻼت ) در ﺻورت ﺻدور ( ﺗوﺿﯾﺢ اﯾﻧﮑﮫ داﻧش آﻣوﺧﺗﮕﺎن
ﺷﺎﻏﻠﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﮔواھﯽ ﻣوﻗت ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺣﺻﯾﻼﺗﺷﺎن ﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﻣﺣل اﺷﺗﻐﺎل آﻧﮭﺎ ارﺳﺎل ﺷده ﻧﯾز ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ
اﺻل آن را از دﺳﺗﮕﺎه ﻣرﺑوطﮫ درﯾﺎﻓت و ﺑرای داﻧﺷﮕﺎه ارﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 -٣ﺟﮭت ﻧظﺎم وظﯾﻔﮫ آﻗﺎﯾﺎن  ،ﯾﮑﯽ از ﻣدارک زﯾر :
ﮐﺎرت ﭘﺎﯾﺎن ﺧدﻣت  -ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯾت داﺋم  -ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯾت ﻣوﻗت در ﻣدت اﻋﺗﺑﺎر آن  -ﯾﺎ ﮔواھﯽ
ﺻﺎدره از ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﺳﺗﺧدام در ﻧﯾروھﺎی ﻣذﮐور -ﯾﺎ دﻓﺗرﭼﮫ آﻣﺎده ﺑﮫ ﺧدﻣت ﺑدون ﻣﮭر
ﻏﯾﺑت ) ﮐﮫ ھر ﯾﮏ از ﻣوارد ذﮐر ﺷده دردﻓﺎﺗر اﺳﻧﺎد رﺳﻣﻲ و ﯾﺎ دادﮔﺎه ھﺎ وﯾﺎ دادﺳراھﺎ ﺑراﺑر ﯾﺎ اﺻل
ﺷده ﺑﺎﺷد ( – و ﯾﺎ اﺻل ﮔواھﯽ اﺷﺗﻐﺎل ﺑﮫ ﺧدﻣت ﻧظﺎم وظﯾﻔﮫ از ﺣوزه ﻧظﺎم وظﯾﻔﮫ ﯾﺎ ﯾﮕﺎﻧﮭﺎی
ﻣرﺑوطﮫ  -و ﯾﺎ اﺻل ﮔواھﯽ اﺷﺗﻐﺎل ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾل در ﻣﻘطﻊ ﺑﺎﻻﺗر از داﻧﺷﮕﺎه ﻣرﺑوطﮫ ﮐﮫ در آن ﺷﻣﺎره و
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﻓﯾت ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ذﮐر ﺷده ﺑﺎﺷد .
 -۴ﻓرم ﺗﺳوﯾﮫ ﺣﺳﺎب ﺻﻧدوق رﻓﺎه داﻧﺷﺟوﯾﺎن  ) ،در ﺻورت داﺷﺗن ﺑدھﯽ ( .
 - ۵ﺟﮭت داﻧش آﻣوﺧﺗﮕﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻘطﻊ ﻗﺑﻠﯽ داﻧﺷﮕﺎھﯽ داﺷﺗﮫ اﻧد  ،ﺗﺻوﯾر داﻧﺷﻧﺎﻣﮫ و ﻓرم ﻟﻐو
ﺗﻌﮭد ﺧدﻣت آﻣوزش راﯾﮕﺎن ﻣﻘطﻊ ﻗﺑﻠﯽ ﮐﮫ در دﻓﺎﺗر اﺳﻧﺎد رﺳﻣﯽ و ﯾﺎ دادﮔﺎه ھﺎ و ﯾﺎ دادﺳراھﺎ ﺑراﺑر ﺑﺎ
اﺻل ﺷده ﺑﺎﺷد ) اﯾن ﻓرم ھﻣراه ﺑﺎ داﻧﺷﻧﺎﻣﮫ  ،ﻗﺑﻼ ﺗوﺳط داﻧﺷﮕﺎه ﻣﻘطﻊ ﻗﺑﻠﯽ ﺑﮫ داﻧش آﻣوﺧﺗﮫ ﺗﺣوﯾل
ﮔردﯾده اﺳت (.
 - ۶ﺗﮑﻣﯾل وارﺳﺎل ﻓرم ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺻدور داﻧﺷﻧﺎﻣﮫ  .اﯾن ﻓرم در ﺳﺎﯾت داﻧﺷﮕﺎه ﺑﮫ آدرس ﻓوق
ﺑﺎرﮔذاری ﺷده اﺳت  ) .ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد (
 -٧ﺗﮑﻣﯾل وارﺳﺎل ﻓرم ﺗﻌﮭد ﺻﺣﯾﺢ ﺑودن آدرس  .اﯾن ﻓرم در ﺳﺎﯾت داﻧﺷﮕﺎه ﺑﮫ آدرس ﻓوق
ﺑﺎرﮔذاری ﺷده اﺳت  ) .ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد (
 - ٨ﻓﺗوﮐﭘﯽ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺎﯾﯾد دﻓﺎﺗر اﺳﻧﺎد رﺳﻣﯽ و ﯾﺎ دادﮔﺎه ھﺎ وﯾﺎ دادﺳراھﺎ رﺳﯾده ﺑﺎﺷد .

 - ٩ﻓﺗوﮐﭘﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﻛﮫ ﺑﮫ ﺗﺎﯾﯾد دﻓﺎﺗر اﺳﻧﺎد رﺳﻣﻲ و ﯾﺎ دادﮔﺎه ھﺎ و ﯾﺎ دادﺳراھﺎ رﺳﯾده ﺑﺎﺷد .
 - ١٠دو ﻗطﻌﮫ ﻋﮑس  ٣ * ۴ﺗﻣﺎم رخ اداری ) ﻋﮑس آﻗﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﭘﯾراھن آﺳﺗﯾن ﺑﻠﻧد ﺑدون رﻧﮕﮭﺎی
زﻧﻧده وﺟﯾﻎ  ،و ﯾﺎ ﮐت ﺑﮫ ﺻورت اداری وﻋﮑس ﺧﺎﻧﻣﮭﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﺗﻣﺎم رخ ﺳﺎده ﺑﺎ ﻣﻘﻧﻌﮫ وﺑدون
آراﯾش (

ﭼﻧد ﻧﮑﺗﮫ ﺟﮭت راھﻧﻣﺎﺋﯽ
ﻟﻐو ﺗﻌﮭد ﺧدﻣت آﻣوزش راﯾﮕﺎن ﺑﮫ روﺷﮭﺎی زﯾر واز طرﯾق ﻣراﺟﻌﮫ و ﺛﺑت ﻧﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺳﺟﺎد
ﺳﺎزﻣﺎن اﻣورداﻧﺷﺟوﯾﺎن وزارت ﻋﻠوم  ،ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ﻓﻧﺎوری ﺑﮫ آدرس https://portal.saorg.ir
اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت :
روش اول  -اراﺋﮫ ﮔواھﯽ اﻧﺟﺎم ﮐﺎراز ھر ﺑﺧش دوﻟﺗﯽ و ﯾﺎ ﺧﺻوﺻﯽ ﻣورد ﺗﺎِﯾﯾد ﺑﯾﻣﮫ
ﺗوﺟﮫ  -١اراﺋﮫ ﭘرواﻧﮫ اﺷﺗﻐﺎل ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﻌﺗﺑر ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد ﺻﻧف ﻣرﺑوطﮫ وﯾﺎ ﭘرواﻧﮫ ﮐﺳب و ﯾﺎ ﭘرواﻧﮫ
وﮐﺎﻟت ﻣﻌﺗﺑر وﯾﺎ ﮔواھﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧظﺎم ﻣﮭﻧدﺳﯽ ﻣﻌﺗﺑر وﯾﺎ ﮔواھﯽ ﺗدرﯾس در داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ و ﻣوﺳﺳﺎت
آﻣوزش ﻋﺎﻟﯽ دوﻟﺗﯽ وﻏﯾر دوﻟﺗﯽ ﺑﮫ ﻣدت ﺣد اﻗل  ١٠ﺳﺎﻋت در ھﻔﺗﮫ وﺳﺎﯾر ﻣوﺳﺳﺎت ﺑﮫ ﻣدت ﺣداﻗل
 ١۶ﺳﺎﻋت در ھﻔﺗﮫ ﻗﺎﺑل ﻗﺑول اﺳت ) اﯾن ﻣوارد ﺑﯽ ﻧﯾﺎز از ﺗﺎﯾﯾد ﺑﯾﻣﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد (
ﺗوﺟﮫ  - ٢اراﺋﮫ ﺣﮑم ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ ﺟﮭت ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﺎن ﺑدون ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮔواھﯽ اﻧﺟﺎم ﮐﺎر ﻗﺎﺑل ﭘذﯾرش اﺳت .
روش دوم  -ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ﺑﮭره ﻣﻧدی از آﻣوزش راﯾﮕﺎن ﺟﮭت داﻧش آﻣوﺧﺗﮕﺎن دوره ھﺎی
روزاﻧﮫ .
روش ﺳوم  -اراﺋﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻋدم ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ از اداره ﮐل ﺗﻌﺎون  ،ﮐﺎر ورﻓﺎه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳﺗﺎن ﻣﺣل
ﺳﮑوﻧت ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﮑﺎت زﯾر :
 -١ﺛﺑت ﻧﺎم در ادارات ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻣﻧﺣﺻرا ﺑﺎ اراﺋﮫ ﮔواھﯽ ﻣوﻗت ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺣﺻﯾﻼت اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود.
 -٢داﻧش آﻣوﺧﺗﮕﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﻣدت  ۶ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ داﻧش آﻣوﺧﺗﮕﯽ ﻣﻧدرج در ﮔواھﯽ ﻧﺎﻣﮫ ﻣوﻗت ﻓرﺻت
دارﻧد ﺗﺎ درادارات ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐﻧﻧد  ) .ﺗوﺟﮫ ﺷود ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدور ﻣدرک ﻣﻼک ﻧﯾﺳت (.
 - ٣ﻧﺎﻣﮫ ﻋدم ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺻﺎدر ﺷود ﮐﮫ ﺣداﻗل ﯾﮏ ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ داﻧش آﻣوﺧﺗﮕﯽ ﺳﭘری
ﺷده ﺑﺎﺷد  ) .اﯾن ﻣﮭﻠت ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮫ ﺑرای آﻗﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﻌد از داﻧش آﻣوﺧﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﺧدﻣت ﺳرﺑﺎزی ﻣﯽ روﻧد
وﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯾت داﺋم درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدور ﮐﺎرت ﭘﺎﯾﺎن ﺧدﻣت وﯾﺎ ﮐﺎرت ﻣﻌﺎف از ﺧدﻣت ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ
ﻣﯽ ﺷود (.
 -٤اراﺋﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻋدم ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺟﮭت ﻣﻘطﻊ ﺑﺎﻻﺗر ،ﻣوﺟب ﻟﻐوﺗﻌﮭد آﻣوزش راﯾﮕﺎن ﻣﻘطﻊ ﯾﺎ ﻣﻘﺎطﻊ ﭘﺎﯾﯾن ﺗر
ﻧﯾز ﺧواھد ﺷد .
 - ۵ﻧﺎﻣﮫ ﻋدم ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ از داﻧش آﻣوﺧﺗﮕﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﻘطﻊ ﺑﺎﻻﺗر دوره روزاﻧﮫ ﻣﺷﻐول ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾل ﺑﺎﺷﻧد
ﻗﺎﺑل ﭘذﯾرش ﻧﺧواھد ﺑود .
 - ٦ﻧﺎﻣﮫ ﻋدم ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ در ﺻورﺗﯽ ﻗﺎﺑل ﭘذﯾرش ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ در ﭘروﻧده آﻣوزﺷﯽ داﻧش آﻣوﺧﺗﮫ
ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﺗﺎﯾﯾدﯾﮫ اداﻣﮫ ﺗﺣﺻﯾل در ﻣﻘطﻊ ﺑﺎﻻﺗر دوره روزاﻧﮫ و ﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﮫ اﻧﺟﺎم ﮐﺎر وﯾﺎ ﺗﺎﺋﯾدﯾﮫ
اﺳﺗﺧداﻣﯽ ﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .

ﭼﻧد ﻧﮑﺗﮫ ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﺟﮭت راھﻧﻣﺎﺋﯽ ﺑﯾﺷﺗر

 -١داﻧش آﻣوﺧﺗﮕﺎن ﻣﺗﻌﮭد ﺧدﻣت ﺑﮫ آﻣوزش و ﭘرورش ﻻزم اﺳت از اداره ﮐل آﻣوزش و
ﭘرورش اﺳﺗﺎن ﻣﺣل ﺧدﻣت ﺧود ﻣﺟوز ﮐﺗﺑﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺑﮫ اﺗﻣﺎم رﺳﯾدن ﺗﻌﮭد ﺧدﻣت ﺑﮫ آﻣوزش و ﭘرورش
) ﻓرم ﺷﻣﺎره  (۵٠٢را اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 -٢داﻧش آﻣوﺧﺗﮕﺎن ﺑورﺳﯾﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ و ارﮔﺎن ھﺎ ﻻزم اﺳت از ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﻣﻘﺎم ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣرﺑوطﮫ ﻧﺎﻣﮫ ای ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻟﻐو ﺗﻌﮭد ﺑورﺳﯾﮫ ﺑودن ﺧود را اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد .
 - ٣ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣدت ﮐﺎرﮐرد داﻧش آﻣوﺧﺗﮫ ﮐﻣﺗر از ﻣدت ﺗﻌﮭد ﺧدﻣت آﻣوزش راﯾﮕﺎن در ﯾﮏ ﻣﻘطﻊ
و ﯾﺎ ﭼﻧد ﻣﻘطﻊ ﺑﺎﺷد داﻧش آﻣوﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﮐﻣﺑود ﮐﺎرﮐرد ﺧود را ﺑﮫ ﺻورت ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ آﻣوزش
راﯾﮕﺎن ﺟﺑران ﻧﻣﺎﯾد  .در اﯾن ﺻورت ﺟﮭت آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﯾش از ﯾﮏ ﻣﻘطﻊ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ دارﻧد  ،داﻧش آﻣوﺧﺗﮫ
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣدرک ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻣﻘطﻊ اول ﺧود را ﺑﮫ ﺻورت ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ آزاد ﻧﻣﺎﯾد وﮔواھﯽ اﻧﺟﺎم ﮐﺎر
ﺧودرا ﺑرای ﻣﻘطﻊ ﯾﺎ ﻣﻘﺎطﻊ ﺑﻌدی اراﺋﮫ ﮐﻧد  .ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت اﯾن ﻣوارد از طرﯾق ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺳﺟﺎد ﺳﺎزﻣﺎن
اﻣور داﻧﺷﺟوﯾﺎن وزارت ﻋﻠوم  ،ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ﻓﻧﺎوری ﺑﮫ آدرس ﻓوق ﻗﺎﺑل اﻧﺟﺎم ﺧواھد ﺑود .
*** ﻻزم ﺑﮫ ﺗﺎﮐﯾد اﺳت ﮐﮫ ﮐﻠﯾﮫ ﻣراﺣل درﺧواﺳت و ﺻدور ﻣدارک داﻧش آﻣوﺧﺗﮕﺎن ﺻرﻓﺎ از طرﯾق
ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣرﺑوطﮫ و اداره ﭘﺳت اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﭘذﯾرد و ﻟذا داﻧﺷﮕﺎه از ﭘذﯾرش ﻣراﺟﻌﮫ ﺣﺿوری در اﯾن
ﻣوارد ﻣﻌذور اﺳت.

داﻧﺷﮕﺎه ﺳﻠﻣﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺎزرون
ﻣدﯾرﯾت اﻣور آﻣوزﺷﯽ و ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ – اﻣور داﻧش آﻣوﺧﺗﮕﺎن

