
 « ریزنمرات و دانشنامه اصل دریافت جهت الزم مدارک »

 آموختگانی دانش کلیه فناوری، و تحقیقات علوم وزارتهای صادره از  دستورالعمل با توجه به در ابتدا الزم به ذکر است که 

 از قبلل  است الزم اند گردیده آموخته دانشسلمان فارسی کازرون  دانشگاه تحصیلی مقاطع از یکی در روزانه دوره در که

 و تحقیقلات ،  عللوم  وزارتسازمان امور دانشجویان   سامانه سجاد  به ابتداکازرون  فارسی سلمان دانشگاه سایت به مراجعه

کد  علوم وزارتید تای و دانشگاه تایید و نام ثبت مراحل ازطی پس و مراجعه  /https://portal.saorg.ir آدرس به فناوری

 سلایت  بله  دانشنامهدرخواست  جهت سپس و گرفته پرینت ودریافت  وزارت سجاد سامانه ازرا  دانشنامه سازی آزاد رهگیری

مراجعله    http://as.kazerunsfu.ac.ir/sess/script/degreelogin.aspxبله آدرس   کلازرون  فارسی سلمان دانشگاه

سایت دانشگاه، سربرگ آموزش و پژوهش، مدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی، امور دانلش آموختگلان،   : مسیر آدرس).نمایند

 (لینک تقاضای صدور مدرک دانش آموختگی به صورت الکترونیکی

 الزم مدارک

 .فناوری و علوم ، تحقیقات وزارتدانشجویان   امور سازمان  سجاد سامانه از  دانشنامه سازی آزاد  رهگیری کد.1

 پایان موقت گواهیقبال اینکه دانش آموختگان شاغلی که  توضیح ( صدور  صورت در)  تحصیالت پایان موقت گواهی اصل .2

مربوطه دریافلت و بلرای دانشلگاه     دستگاهاز   محل اشتغال آنها ارسال شده نیز بایستی اصل آن را دستگاهبه  شانتحصیالت

 . ارسال نمایند

 :یکی از مدارک زیر ، آقایان نظام وظیفه جهت .3

یا گواهی صادره از نیروهای مسلح مبنی بلر    -در مدت اعتبار آن  موقت معافیت یا - دائم معافیت یا - خدمت پایان کارت

 اسلناد  دردفلاتر  هر یک از موارد ذکر شده  که)  غیبت مهر بدون خدمت به آماده دفترچه یا  -استخدام در نیروهای مذکور

حوزه نظام  از وظیفه نظام خدمت به اشتغال گواهیاصل  یاو  –(   باشد شده اصل یا برابردادسراها  یاو یا دادگاه ها و  رسمی

و تاریخ  شماره از دانشگاه مربوطه که در آن  باالتر مقطع در تحصیل به اشتغال گواهیاصل  یا و -یا یگانهای مربوطه   وظیفه 

 .ذکر شده باشد  تحصیلی معافیت

 . (بدهی داشتن صورت  در )دانشجویان رفاه صندوق حساب تسویه فرم.4

 رایگلان  آملوزش  خلدمت  تعهد لغو فرم و دانشنامه تصویر، که مقطع قبلی دانشگاهی داشته اندجهت دانش آموختگانی .5

 قلبال ، دانشنامهبا  همراه فرماین  ) باشد شده اصل با برابر  دادسراهایا  و ها دادگاه یا و رسمی اسناد دفاتر در که قبلی مقطع

 .( است گردیده تحویل آموخته دانش به قبلی مقطع دانشگاه توسط

 آدرس بللله دانشلللگاه سلللایت در ایلللن فلللرم ،دانشلللنامه صلللدور تقاضلللای فلللرم ارسلللال و تکمیلللل.6

nomrat.pdf-rize-va-daneshname-https://kazerunsfu.ac.ir/file/download/page/1629634620   بارگللذاری

 (روی آدرس کلیک کنید).  است شده

https://portal.saorg.ir/
http://as.kazerunsfu.ac.ir/sess/script/degreelogin.aspx
https://kazerunsfu.ac.ir/file/download/page/1629634620-daneshname-va-rize-nomrat.pdf


  آدرس بلله دانشللگاه سللایت در فللرم ایللن تعهللد صللحیح بللودن آدرس،   فللرم ارسللال و تکمیللل.7 

.pdf-https://kazerunsfu.ac.ir/file/download/page/1629634678    کلیلک   روی آدرس) . اسلت  شدهبارگذاری

 (کنید

 . باشد رسیده  دادسراها یاو ها دادگاه یا و رسمی اسناد دفاتر تایید به که ملی کارت فتوکپی.8

 .   باشد رسیده  دادسراهایا  و ها دادگاه یا و رسمی اسناد دفاتر تایید به که شناسنامه فتوکپی.9

 بله  کلت  یلا  و  وجیغ زننده رنگهای بدون بلند آستین پیراهن با آقایان عکس)  اداری رخ تمام  3*  4 عکس قطعه دو .11

 ( آرایش بدون و مقنعه با ساده رخ تمام صورت به خانمها عکس و اداری صورت

 ییچند نکته جهت راهنما

 وزارتسازمان اموردانشجویان   سجاد سامانه در نام ثبت و مراجعه طریق واز زیر روشهای به رایگان آموزش خدمت تعهد لغو

 :  است پذیر امکان   https://portal.saorg.ir   آدرس به فناوری و تحقیقات ، علوم

  یید بیمه مورد تا خصوصی یا و دولتی بخش هر کاراز انجام گواهی ارائه  - روش اول           

ویلا گلواهی    معتبلر  وکالت پروانه یا وویا پروانه کسب مورد تایید صنف مربوطه  معتبر کار به اشتغال پروانه ارائه  -1توجه 

  حداقلبه مدت   دولتی وغیر دولتی عالی آموزش موسسات  و دانشگاهها در تدریس گواهی  ویامعتبر نظام مهندسی  سازمان 

 بی نیاز از تایید بیمه  موارداین ) قابل قبول است  هفته در ساعت 16 حداقلبه مدت  موسسات وسایر هفته در ساعت 11

  (می باشند 

 . بدون نیاز به گواهی انجام کار قابل پذیرش است جهت بازنشستگان  بازنشستگی حکم ارائه - 2 توجه

 . روزانههای  دوره آموختگان دانش جهت رایگان آموزشبهره مندی از  هزینه پرداخت  - دومروش          

 :با توجه به نکات زیر  سکونت محل استان اجتماعی ورفاه کار ، تعاون کل هادار از کاریابی عدم نامه ارائه  -روش سوم          

 .انجام می شود تحصیالت پایان موقت گواهی ارائه با منحصرا کاریابیادارات  در نام ثبت .1

مهللت  این  ) . سپری شده باشد  آموختگی دانش تاریخ از سال یک حداقلبایستی زمانی صادر شود که  کاریابی عدم نامه .2

دریافت می کننلد از تلاریخ    دائم معافیتویا به خدمت سربازی می روند  آموختگی دانشبرای آقایانی که بعد از  یک ساله 

 .(پایان خدمت ویا کارت معاف از خدمت محاسبه    می شود صدور کارت 

 . شد خواهد نیز تر پایین مقاطعمقطع یا  رایگان آموزش تعهد لغو موجب باالتر، مقطع جهت کاریابی عدم نامه ارائه .3

 نخواهلد  پلذیرش  قابل باشند تحصیل به مشغول روزانه دوره باالتر مقطع در که آموختگانی دانش از کاریابی عدم نامه  .4

  .بود

 ادامله  تاییدیله  دانش آموخته هیچگونه  آموزشی پرونده دردر صورتی قابل پذیرش خواهد بود که  کاریابی عدم نامه  .5

 .جود نداشته باشد و استخدامی یا تائیدیه کار و انجام سابقه یا و روزانه دوره باالتر مقطع در تحصیل

https://kazerunsfu.ac.ir/file/download/page/1629634678-.pdf


 بیشتری چند نکته قابل توجه جهت راهنمای

خلود   خلدمت  محل استان پرورش و آموزش کل اداره از است الزم پرورش و آموزشبه  خدمت متعهد آموختگان دانش .1

 . نمایند ارائه را( 512 شماره فرم)  پرورش و آموزش بهخدمت  تعهد رسیدن اتمام به بر مبنی کتبی  مجوز

نامه ای مبنی بر لغو تعهلد  مربوطه  سازمان   مقام باالترینها و ارگان ها الزم است از  سازمان بورسیه  دانش آموختگان  .2

 . خود را ارائه نمایند  بورسیه بودن

 دانلش چنانچه مدت کارکرد دانش آموخته کمتر از مدت تعهد خدمت آموزش رایگان در یک مقطع و یا چند مقطع باشد .3

در این صورت جهت آنهائی . آموخته می بایست کمبود کارکرد خود را به صورت پرداخت هزینه آموزش رایگان جبران نماید 

پرداخت هزینله    صورت به را خود اول مقطع تحصیلی مدرک تواند می تحصیلی دارند ، دانش آموختهکه بیش از یک مقطع 

بدیهی است این موارد از طریق سلامانه سلجاد     .کند ارائه بعدی مقاطع ای مقطع برای خودرا کار انجام وگواهی آزاد نماید

 .به آدرس فوق قابل انجام خواهد بود  فناوری و تحقیقات ، علوم وزارتسازمان امور دانشجویان 

 

 هلای  سلامانه  طریلق  از  صلرفا  دانش آموختگان  مدارک صدور و درخواست مراحل کلیهالزم به تاکید است که  ***     

 .و لذا دانشگاه از پذیرش مراجعه حضوری در این موارد معذور استمی پذیرد  انجامو اداره پست  مربوطه

 

 

 کازرون فارسی سلمان دانشگاه                                                                       

 آموختگان دانش امور  –تکمیلی تحصیالت و آموزشی امور مدیریت                                            

  

  

 


