
 واصسٍى فاسسی سلواى داًطگاُ آهَختگاى داًص آهَختگی داًص هذاسن دسخَاست اعالػیِ

 تشدد واّص جْت ٍ آهَختگاى داًص اهَس اًجام دس سَْلت هٌظَس بِ سساًذ هی داًطگاُ ایي آهَختگاى داًص اعالع بِ

 عشیك اص آهَختگی داًص هذاسن غذٍس پس ایي اص ، آى اص ًاضی تبؼات ٍ خغشات اص جلَگیشی ٍ ضْشی بشٍى ٍ ضْشی دسٍى

 هتماضی آهَختگاى داًص سٍش،  دسایي .ضذ خَاّذ اًجام پستی تَسظ داًطگاُ  اسسال هتماضیاى ٍ ایٌتشًتی دسخَاست

 بِ ًیاصی تحػیالت، پایاى هَلت گَاّی ّوچٌیي ٍ سسوی ًوشات سیض ٍ داًطٌاهِ اص اػن آهَختگی داًص هذاسن دسیافت

 ٍ واهپیَتشی سیستن عشیك اص هشاحل ولیِ ٍ دسخَاستی ًذاسًذ هذاسن دسیافت ٍ تماضا جْت داًطگاُ بِ حضَسی هشاجؼِ

  .ضذ خَاّذ اًجام پست اداسُ

************************************************************************************* 

 اٍل بخص

 آهَختگی داًص هذاسن دسخَاست هشاحل

   تحػیالت پایاى هَلت گَاّی هتماضیاى جْت  – الف

 ولیِ وِ باضٌذ تحػیالت پایاى هَلت گَاّی دسیافت هی بایست هتماضی آهَختگاًی داًص است اضاسُ ضَد  الصم ابتذا دس :تَجِ         

 ٍ استاد بِ هؼشفی دسٍس ًوشات دسیافت ٍ ساهاًِ دس ًوشات ولیِ دسیافت ٍ دسسی ٍاحذّای تىویل لبیل اص خَد تحػیالت پایاى هشاحل

 . باضٌذ ٍظیفِ ًظام جْت الصم هذسن داسای آلایاى خػَظ دس ٍ باضٌذ گزساًیذُ سا داًطگاُ با حساب تسَیِ هختلف هشاحل

 غذٍس دس تاخیش ٍ داًطگاُ ٍلت اتالف باػث ًتیجِ ٍدس هشبَعِ فایل سٌگیٌی ٍ ضلَغی باػث اجشا لابل غیش تماضاّای دسغیشایٌػَست

   .ضذ خَاّذ آهَختگاى داًص دیگش هذاسن

 http://www.kazerunsfu.ac.ir   آدسس بِ واصسٍى فاسسی سلواى داًطگاُ سایت بِ هشاجؼِ- 1      

 آهَختگاى اهَسداًص/ تىویلی ٍتحػیالت اهَسآهَصضی هذیشیت/ ٍپژٍّطی آهَصضی هؼاًٍت / ّا هؼاًٍت   گضیٌِ   

     .تحػیالت  پایاى هَلت گَاّی دسیافت جْت الصم هذاسن لسوت هغالؼِ- 2     

 آى اغل  اسسال ٍ آى اسىي ) بؼذی هشاحل جْت آى تىویل ٍ آدسس بَدى غحیح تؼْذ ًاهِ ی هخػَظ فشم اص پشیٌت گشفتي- 3     

  (وٌیذ ولیه). است  ضذُ باسگزاسی فَق آدسس بِ داًطگاُ سایت دس فشم ایي ( . الصم هذاسن سایش با ّوشاُ

 . است ضذُ روش تحػیالت پایاى هَلت گَاّی دسیافت جْت الصم هذاسن لسوت دس وِ آًچِ اساس بش الصم هذاسن اسىي- 4     

 هؼافیت واست – خذهت پایاى واست اص اػن آلایاى ٍظیفِ ًظام بِ هشبَط هذاسن وِ ضَد تَجِ هذاسن اسىي اص لبل:   هْن خیلی       ًىتِ

 پایاى هَلت گَاّی ّوچٌیي ٍ یا یگاًْای هشبَعِ  ٍظیفِ ًظام ّای حَصُ اص ٍظیفِ ًظام خذهت بِ اضتغال گَاّی  - دائن یا هَلت

 اغل بشابشبا فتَوپی غَست بِ دادسشاّا ٍیا ّا دادگاُ ٍیا سسوی اسٌاد دفاتش تَسظ داًطگاّی جْت اسىي بایستی لبلی همغغ تحػیالت

  .ًیست  لبَل لابل هؼوَلی ٍفتَوپی باضذ ضذُ

  .آهَختگی  داًص هذاسن غذٍس تماضای لسوت بِ ٍسٍد- 5     

 گضیٌِ دسخَاستی هذاسن دسلسوت .) تحػیالت پایاى هَلت گَاّی لسوت گزاسی ػالهت ٍ هطخػات واهپیَتشی فشم تىویل- 6     

ایي وذ سا  . ضذ خَاّذ اسائِ ضوا بِ سّگیشی وذ سیستن ًاحیِ اص  است بذیْی  .(ًوائیذ اًتخاب سا تحػیل اص فشاغت هَلت ًاهِ گَاّی

      . جْت هشاحل ٍ پیگیشی ّای بؼذی ًضد خَد ًگْذاسی ًوائیذ 



 داًص اهَس  واسضٌاس . ًوائیذ اسسال   داًطگاُ  بِ واصسٍى فاسسی  سلواى   داًطگاُ  سایت عشیك اص سا ضذُ اسىي هذاسن- 7     

 سا ًمع هَاسد یا هَسد ، هذسن ًمع  غَست دس . سساًذ هی ضوا اعالع بِ  داًطگاُ سایت اصعشیك سا ًتیجِ ٍ بشسسی سا هذاسن آهَختگاى

. ًوائیذ اسسال هجذدا ٍ اسىي هشبَعِ واسضٌاس اػالم بشاساس

 :ابتذا  ، هذاسن بَدى تىویل بش هبٌی واسضٌاس تائیذ دسغَست - 8    

 ضٌاسِ ضواسُ ٍ  4001112703020341 ضواسُ حساب ضواسُ بِ ( سیال ّضاس سیػذ ٍ دُ   ) سیال  310000  هبلغ

 سلواى داًطگاُ اختػاغی دسآهذّای  ًام بِ ایشاى اسالهی جوَْسی هشوضی باًه ًضد   379112758115101110000000000004

 پاوت ّضیٌِ جْت سیال   300000  هبلغ , هبلغ ایي اص  ایٌىِ تَضیح.) سا تْیِ ٍ ًگْذاسی وٌیذ  آى ٍ فیص ٍاسیض ًوَدُ واصسٍى فاسسی

 آهَختگی داًص هذاسن سٍی الػاق جْت داسائی توبشاداسُ ّضیٌِ جْت سیال    10000  هبلغ ٍ  ،   پست ٍّضیٌِ هذاسن اسسال هخػَظ

 :ٍ سپس   {{است پشداخت لابل باًه بِ هشاجؼِ غَست بِ ٍیا واهپیَتشی غَست بِ( . }} ضذ خَاّذ هٌظَس

   ( پست عشیك اص هذاسن اسسال ی ًحَُ )  اعالػیِ ایي دٍم بخص دس ضذُ ٍهذاسن روش ضشائظ بِ تَجِ با سا ضذُ اسىي هذاسن ولیِ اغل

 .ًوائیذ  اسسال داًطگاُ بشای  پست ، بِ ٍسیلِ 

    سسوی سیضًوشات ٍ داًطٌاهِ هتماضیاى جْت   –  ب

 ٍ   https://portal.saorg.irبِ آدسس   ٍ فٌاٍسی تحمیمات ، ػلَم ٍصاست داًطجَیاى ساصهاى اهَس سجاد ساهاًِ بِ هشاجؼِ- 1     

 سجاد اصساهاًِ وِ داًطٌاهِ ساصی آصاد سّگیشی وذ دس ایي هشحلِ ، حتوا اص .سسوی  ًوشات سیض ٍ داًطٌاهِ غذٍس جْت آى هشاحل پیگیشی

، پس اصعی هشاحل ثبت ًام ٍ تاییذ داًطگاُ ٍ تائیذ ٍصاست ػلَم   .ًوائیذ ًگْذاسی خَد ًضد ٍ گشفتِ پشیٌت ایذ ًوَدُ دسیافت ٍصاست

 است خذهتی سٍصاًِ هتؼْذ آهَختگاى داًص ضاهل هشحلِ ایي ایٌىِ تَضیح .  بِ بؼذ ایي اعالػیِ اداهِ دّیذ2هشاحل بؼذی سا عبك بٌذ 

 آهَختگاى داًص ٍ ضباًــــِ ّای دٍسُ آهَختگاى داًص ضاهل ٍ ّســـتٌذ خَد سسوی ًوشات سیض ٍ داًطٌاهِ دسیافت هتماضی وِ

 .ضَد  ًوی باضٌذ هی سایگاى آهَصش خذهت تؼْذ فالذ وِ آهَختگاًی داًص ٍاساسا  1387 سال اص پس ضذُ پزیشفتِ ایشاًی غیش

 

 http://www.kazerunsfu.ac.ir     آدسس  بِ واصسٍى فاسسی سلواى داًطگاُ سایت بِ هشاجؼِ  - 2     

 آهَختگاى اهَسداًص/ تىویلی ٍتحػیالت اهَسآهَصضی هذیشیت/ ٍپژٍّطی آهَصضی هؼاًٍت / ّا هؼاًٍت گضیٌِ   ،      

  .ًوشات  سیض ٍ داًطٌاهِ غذٍس جْت الصم هذاسن لسوت هغالؼِ-   3     

 ّوشاُ آى اغل اسسال ٍ آى اسىي ) بؼذی هشاحل جْت آى تىویل ٍ ًوشات سیض ٍ داًطٌاهِ تماضای هخػَظ فشم اص پشیٌت گشفتي- 4     

 (ولیه وٌیذ ). است  ضذُ باسگزاسی فَق آدسس بِ داًطگاُ سایت دس فشم ایي ( . الصم هذاسن سایش با

 آى اغل اسسال ٍ آى اسىي ) بؼذی هشاحل جْت آى تىویل ٍ آدسس بَدى ی غحیح تؼْذًاهِ هخػَظ فشم اص پشیٌت گشفتي - 5     

  (وٌیذ ولیه). است  ضذُ باسگزاسی فَق آدسس بِ داًطگاُ سایت دس فشم ایي ( . الصم هذاسن سایش با ّوشاُ

 اسىي فشم ٍ است ضذُ روش ًوشات سیض ٍ داًطٌاهِ غذٍس جْت الصم هذاسن  لسوت دس وِ آًچِ اساس بش الصم هذاسن اسىي  - 6     

 .داًطٌاهِ  تماضای

 هؼافیت واست – خذهت پایاى واست اص اػن آلایاى ٍظیفِ ًظام بِ هشبَط لبل اص اسىي هذاسن تَجِ ضَد وِ هذاسن:   هْن خیلی      ًىتِ

جْت  لبلی همغغ داًطٌاهِ ّوچٌیي ٍ یا یگاًْای هشبَعِ ٍظیفِ ًظام ّای حَصُ اص ٍظیفِ ًظام خذهت بِ اضتغال گَاّی  - دائن یا هَلت

 لبَل لابل هؼوَلی ٍفتَوپی باضذ ضذُ اغل بشابشبا فتَوپی غَست بِ دادسشاّا ٍ یا ّا دادگاُ ٍیا سسوی اسٌاد دفاتش  تَسظ بایستی اسىي 

 .ًیست 
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 .آهَختگی  داًص هذاسن غذٍس تماضای لسوت بِ ٍسٍد- 7     

 هذاسن دسلسوت .) تؼْذ لغَ ًاهِ لسوت ٍ ًوشات سیض لسوت ٍ داًطٌاهِ لسوت گزاسی ػالهت ٍ هطخػات واهپیَتشی فشم تىویل- 8     

 اص  است بذیْی  (.وٌیذ  اًتخاب سا خذهت تؼْذ اًجام ًحَُ ٍفشم ضذُ تائیذ ًوشات سیض ٍ تحػیالت پایاى داًطٌاهِ ّای گضیٌِ دسخَاستی

 . ًوائیذ ًگْذاسی خَد ًضد بؼذی ّای پیگیشی ٍ هشاحل جْت سا وذ ایي . ضذ خَاّذ اسائِ ضوا بِ ًیض سّگیشی وذ سیستن ًاحیِ

 داًص اهَس  واسضٌاس .  ًوائیذ  اسسال داًطگاُ   بِ   واصسٍى  فاسسی سلواى داًطگاُ  سایت  عشیك  اص  سا ضذُ اسىي هذاسن - 9  

 سا ًمع هَاسد یا هَسد ، هذسن ًمع  غَست دس . سساًذ هی ضوا اعالع بِ  داًطگاُ سایت اصعشیك سا ًتیجِ ٍ بشسسی سا هذاسن آهَختگاى

 .ًوائیذ  اسسال هجذدا ٍ اسىي هشبَعِ واسضٌاس اػالم بشاساس

 :ابتذا  ، هذاسن بَدى تىویل بش هبٌی واسضٌاس تائیذ دسغَست- 10

 ضٌاسِ ضواسُ ٍ  4001112703020341  حساب ضواسُ بِ ( سیال ّضاس سیػذ ٍ دُ  ) سیال  310000 هبلغ

 سلواى داًطگاُ اختػاغی دسآهذّای  ًام بِ ایشاى اسالهی جوَْسی هشوضی باًه ًضد   379112758115101110000000000004

 پاوت ّضیٌِ جْت سیال  300000  هبلغ , هبلغ ایي اص  ایٌىِ تَضیح .) وٌیذ ًگْذاسی ٍ تْیِ سا آى فیص ٍ ًوَدُ ٍاسیض واصسٍى فاسسی

 آهَختگی داًص هذاسن سٍی الػاق جْت داسائی توبشاداسُ ّضیٌِ جْت سیال    10000  هبلغ ٍ  ،   پست ٍّضیٌِ هذاسن اسسال هخػَظ

 :سپس  ٍ {{ است پشداخت لابل باًه بِ هشاجؼِ غَست بِ ٍیا واهپیَتشی غَست بِ }} 0( . ضذ خَاّذ هٌظَس

  ( پست عشیك اص هذاسن اسسال ی ًحَُ )  اعالػیِ ایي دٍم بخص دس ضذُ ٍهذاسن روش ضشائظ بِ تَجِ با سا ضذُ اسىي هذاسن ولیِ اغل

. ًوائیذ  اسسال داًطگاُ بشای  پست ، بَسیلِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دٍم بخص

 پست عشیك اص هذاسن اسسال ی ًحَُ

ٍاغل پشیٌت فشم تؼْذ  ٍاسیضی فیص اغل ّوشاُ بِ  سا ضذُ اسىي هذاسن هذاسن  ، اغل بَدى تىویل بش هبٌی واسضٌاس تائیذ دسغَست

فشم هخػَظ دسخَاست داًطٌاهِ هخػَظ هتماضیاى داًطٌاهِ ٍ  )غحیح بَدى آدسس ٍاغل پشیٌت فشم هخػَظ دسخَاست داًطٌاهِ 

 بِ وت یا ٍ ، ٍجیغ صًٌذُ سًگْای بذٍى بلٌذ آستیي پیشاّي با آلایاى ػىس  ) اداسی سخ توام  3 * 4 ػىس لغؼِ 2 ًیض ٍ (سیض ًوشات است 

چْاس ساُ اسضاد - واصسٍى  آدسس فاسس بِ پست عشیك اص ( آسایص ٍبذٍى همٌؼِ با سادُ سخ توام غَست بِ خاًوْا ٍػىس اداسی غَست

  .ًوائیذ  اسسال  7319673544اهَس داًص آهَختگاى وذ پستی - داًطگاُ سلواى فاسسی واصسٍى- ابتذای خیاباى آیت اهلل عالماًی

 خذهت بِ اضتغال گَاّی -  هتماضیاًی وِ تماضای دسیافت داًطٌاهِ ّواى همغغ سا داسًذ  تحػیالت پایاى هَلت گَاّی:   هْن خیلی تزوش

اها  .  باضذ اغل غَست بِ بایستی باالتش همغغ دس تحػیل بِ اضتغال گَاّی حَصُ ّای ًظام ٍظیفِ یا یگاًْای هشبَعِ ٍ اص ٍظیفِ ًظام

 دفاتش تَسظ  ٍّوچٌیي  داًطٌاهِ همغغ لبلی بایستی  دائن یا هَلت هؼافیت واست – خذهت پایاى دیگش هذاسن ًظام ٍظیفِ اص لبیل واست

 . باضذ ٍ اسسال اغل آًْا الصم ًیست  ضذُ اغل بشابش فتَوپی غَست بِ دادسشاّا ٍیا ّا دادگاُ ٍیا سسوی اسٌاد

 . ضَد روش داًطجَئی ضواسُ ٍ تحػیلی سضتِ ػٌَاى اسسالی هذاسن ولیِ سٍی بش *  

 . ضَد روش تحػیلی سضتِ ٍ داًطجَئی ضواسُ پستی پاوت سٍی بش *  

 روش  خَاًا خظ با ضَد اسسال هحل آى بِ بایذ ضوا دسخَاستی هذاسن وِ هحلی یا هٌضل وذپستی ٍ دلیك آدسس پستی پاوت سٍی بش *   

  .ضَد 

  .ضذ  خَاّذ اسسال آدسس ّواى بِ ضوا دسخَاستی هذاسن صیشا است اّویت حائض دلیك آدسس دسج-  تَجِ 

  .ضذ  خَاّذ اسسال ایذ وشدُ دسج پستی پاوت سٍی وِ آدسسی ٍبِ غادس ضوا دسخَاستی هذاسن  الصم ّای اصبشسسی پس

. بَد خَاّـذ هؼزٍس حضَسی هشاجؼِ پزیشش اص فَق هَاسد جْت واصسٍى فاسسی سلواى داًطگاُ آهَختگاى داًص اهَس است بذیْی

 

 

 واصسٍى فاسسی سلواى داًطگاُ

 آهَختگاى داًص اهَس – تىویلی تحػیالت ٍ آهَصضی اهَس هذیشیت


