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ثبت درخواست ادامه تحصيل

از طريق سامانه فراگير
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.ابتدا فرد از طريق سامانه فراگير بايد درخواست خود را ثبت كند. 1
كليك بر روي درخواست ادامه تحصيل در صفحه اول) الف               

كليك بر روي ثبت درخواست  ) ب 
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.بر اساس درخواست خود يكي از گزينه هاي موجود را انتخاب نمائيد) ج 

: نكته
دفتر   دستورالعمل ها مي توانيد به پرتالها و براي دريافت فرمها، آئين نامه 

.مائيدآموزش كاركنان مراجعه و از قسمت قوانين و مقررات دانشجويي دانلود ن
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ورود اطالعات و پيوست مدارك مورد نياز) د 
.  را بزنيد "اعالم درخواست "اطالعات و مدارك الزم را وارد و       

:   1نكته 
يت  و مسئول در صورت ورود اطالعات اشتباه و يا ناخوانا درخواست شما رد خواهد شد

.و آموزش كاركنان هيچگونه مسئوليتي نداردآن بعهده فرد مي باشد 
فاده كنيداز قسمت ساير است اگر نياز به ارسال مدارك بيشتري داشتيد مي توانيد.

:براي تهيه فايل تائيديه امور اداري :   2نكته 
ر  از امور اداري بخواهيد نامه اي با متن موجود در ذيل تهيه و مهر و امضاء شده د -

تهيه و در   pngيا  jpg  ،jpegاختيار شما قرار داده و سپس فايل تصويري با پسوند 
.سيستم بارگذاري نمائيد

آقايجناب 
مديركل محترم دفتر آموزش كاركنان

سالم عليكم؛
                   متقاضي ادامه تحصيل در مقطع         خانم                /احتراما با توجه به درخواست آقاي

ي و با توجه به رشته                            به استحضار مي رساند، سوابق پرسنلي و تحصيلي ايشان بررس
اسب بودن رشته  مطابقت رشته تحصيلي با رشته شغلي قبلي و پست سازماني نامبرده و همچنين متن

صيل  شغلي فعلي با عنوان و شماره پست سازماني پس از فراغت از تحصيل ايشان، با ادامه تح
.د مي باشدمورد تائي... ضمنا شرايط ويژه ايشان، جانبازي، فرزند شهيد و . مشاراليه موافقت مي گردد

خانوادگي نام و نام
اداري امور مدير   

امضاء              
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تحصيل ادامه متقاضي آموزشي پرونده خالصه ) هـ
. مندرج اطالعات صحت تائيد و تكميل موجود، اطالعات كنترل       

  نكته: 
 طعمق متقاضي صورتيكه در -1

 هموسس انتخاب هستيد دكتري
.باشد مي الزامي مادري

 طعمق متقاضي صورتيكه در -2
 ركشو از خارج و هستيد دكتري
 دباشي مي تحصيل به مشغول

 مي الزامي نامه پايان عنوان درج
.باشد

 و فردي اطالعات اگر -3
 شدبا نمي صحيح شما سازماني

 مشخصات تصحيح ” كليد از
 دهكر روز به را اطالعات “پرسنلي

 شآموز كارشناس تاييد از پس و
 درخواست ثبت به اقدام مجددا
.نمائيد

درخواست نهايي ثبت از پس ) و
 نوع ،رهگيري كد اطالعات؛ داراي كه شود مي ايجاد رديف يك تحصيلي سوابق در       

 هصفح همين از متقاضي كه دهد مي نمايش را ... و درخواست وضعيت درخواست،
  .نمايد پيگيري را پرونده روند ميتواند
 :1 مثال
 شده رد هموسس رئيس توسط درخواست كه ميكند مشاهده دقيقا وضعيت ستون در

 .باشد مي مركز رئيس بررسي منتظر يا و است
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:   2مثال 
متقاضي  اگر درخواست توسط دفتر آموزش كاركنان پذيرفته و مجوز صادر شده باشد را

. مايدتهيه نمشاهده و حتي پرينت  "نامه ي تائيد شده"با كليك بر روي تواند مي 



05/08/1440

7

رآيند  بايد وارد نرم افزار مديريت فرسيدگي به درخواست روساي مراكز براي . 2
.شوند

“ درخواست آموزش هاي مقطع دار جديد” از صفحه اول نرم افزار روي گزينه ) الف
.كليك كرده تا بتوانند ليست درخواست ها را مشاهده و رسيدگي نمايند

  درخواست به رسيدگي روش ) ب

. كرد اهدهمش را ها پيوست به مربوط تصاوير توان مي مدارك بررسي روي بر كليك با1)
 مشاهده ار نامه متن توان مي " مركز رئيس بررسي انتظار در" عبارت روي بر كليك با2)

. كرد
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. كرد اهدهمش را ها پيوست به مربوط تصاوير توان مي مدارك بررسي روي بر كليك با1)

شود مي باز آن تصوير نمائيد كليك است آيتم هر مقابل كه "مشاهده" عبارت روي.
شما هك است اين بيانگر كه شود مي ظاهر چشم عالمت پيوست هر كردن باز از پس 

.ايد كرده مشاهده را پيوست

  . ردك مشاهده را نامه متن توان مي " مركز رئيس بررسي انتظار در" عبارت روي بر كليك با2)
شود زده ذخيره و كليك   ” گردد مي ”  كلمه روي بايد موافقت صورت در. 
دمع دليل ،توضيحات قسمت در و كليك "گردد نمي" كلمه روي بايد موافقت عدم صورت در  

  .گردد ذخيره سپس و قيد موافقت
  :نكته
شد نخواهد انجام ذخيره عمليات نگردد قيد توضيحات اگر موافقت عدم صورت در.
كرد خواهد مشاهده را مركز رئيس موافقت عدم دليل خود فراگير سامانه در متقاضي.
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ت بايد وارد نرم افزار مديريموسسات براي رسيدگي به درخواست روساي . 3
.فرآيند شوند 

“ درخواست آموزش هاي مقطع دار جديد” از صفحه اول نرم افزار روي گزينه ) الف
.كليك كرده تا بتوانند ليست درخواست ها را مشاهده و رسيدگي نمايند
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  درخواست به رسيدگي روش ) ب

. كرد اهدهمش را ها پيوست به مربوط تصاوير توان مي مدارك بررسي روي بر كليك با1)
 را مهنا متن توان مي " موسسه رئيس بررسي انتظار در" عبارت روي بر كليك با2)

. كرد مشاهده

. كرد اهدهمش را ها پيوست به مربوط تصاوير توان مي مدارك بررسي روي بر كليك با1)

شود مي باز آن تصوير نمائيد كليك است آيتم هر مقابل كه "مشاهده" عبارت روي.
شما هك است اين بيانگر كه شود مي ظاهر چشم عالمت پيوست هر كردن باز از پس 

.ايد كرده مشاهده را پيوست
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  . كرد همشاهد را نامه متن توان مي " موسسه رئيس بررسي انتظار در" عبارت روي بر كليك با2)
شود زده ذخيره و كليك   ” گردد مي ”  كلمه روي بايد موافقت صورت در. 
دمع دليل ،توضيحات قسمت در و كليك "گردد نمي" كلمه روي بايد موافقت عدم صورت در  

  .گردد ذخيره سپس و قيد موافقت
  :نكته
شد نخواهد انجام ذخيره عمليات نگردد قيد توضيحات اگر موافقت عدم صورت در.
كرد خواهد مشاهده را مركز رئيس موافقت عدم دليل خود فراگير سامانه در متقاضي.

:  1نكته 

اتي،  موسسات تحقيقرسيدگي به درخواستهاي كاركنان شاغل در مرجع  -
.باشد ميموسسه، پژوهشگاه و پژوهشكده رئيس پژوهشگاه و پژوهشكده ها 

اورزي  مرجع رسيدگي به درخواستهاي كاركنان شاغل در سازمان جهاد كش -
اورزي  رئيس مركز تحقيقات، آموزش و ترويج كشو مركز تحقيقات استان، 

.مي باشدهمان استان 

ها،  مرجع رسيدگي به درخواستهاي كاركنان شاغل در معاونتها، سازمان -
.مي باشدرئيس مركز آموزش امام خميني دفاتر مستقل و شركتها 
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:  2نكته 
موسسات مادري شامل:
پژوهشگاه بيوتكنولوژي كشاورزي
پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري
موسسه تحقيقات علوم باغباني
موسسه تحقيقات اصالح و تهيه بذر چغندرقند
موسسه تحقيقات اصالح و تهيه بذر و نهال
موسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر
موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور
موسسه تحقيقات خاك و آب
 موسسه تحقيقات علوم شيالتي كشور
موسسه تحقيقات علوم دامي كشور
موسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور
موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي
موسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي
موسسه تحقيقات كشاورزي ديم كشور
موسسه تحقيقات تاسماهيان
موسسه تحقيقات پنبه كشور
موسسه تحقيقات برنج كشور
كاربردي و مهارتي-موسسه آموزش عالي علمي
موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي
مركز ملي تحقيقات شوري

ندفتر آموزش كاركنا
سركار خانم شيري


