فرم شماره 1
کمیته سرمایه انسانی

بسمه تعالی
سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی

فرم مجوز ادامه تحصیل بر اساس دستورالعمل شماره  020/26808مورخ 94/9/4

شماره :
تاریخ:

با احترام ،اینجانب  ........................................................................................با مشخصات جدول زیر متقاضی صدور مجوز برای ادامه تحصیل در مقطع
کارشناسی

کاردانی

کارشناسی ارشد

دکتری در داخل/خارج کشور از نیم سال اول/دوم سال تحصیلی  13 ........ - .......در رشته

تحصیلی  ...................................................................................دانشگاه  ................................................................مطابق با مدارک پیوست می باشم.
عنوان دقیق پست

کد پرسنلی

عنوان رسته شغلی

عنوان رشته شغلی

شماره تماس

واحد سازمانی

سابقه کار

سن

متقاضی

سازمانی

.....سال و  .....ماه

 ........سال

مدارک پیوستی:
-1گواهی قبولی از دانشگاه محل تحصیل
-2اولین و آخرین حکم کارگزینی

امضاء و تاریخ

واحد محل اشتغال

اظهار نظر باالترین مقام

به استناد مدارک ارائه شده توسط متقاضی و موارد زیر با درخواست نامبرده موافقت می شود  نمی شود 
-1رشته تحصیلی و موضوع پایان نامه با پست سازمانی و نیز نیازهای واحد سازمانی محل اشتغال مرتبط می باشد  نمی باشد 
-2پست سازمانی بالتصدی در واحد سازمانی محل اشتغال وجود دارد و یا برای تامین آن در آینده شرایط مهیا می باشد.

بلی  خیر 

نام و نام خانوادگی و سمت:
امضاء و تاریخ

به استناد موارد مطروحه و شرایط زیر:
-1مورد نیاز بودن رشته تحصیلی بلی  خیر 
-2متناسب بودن رشته تحصیلی با شرایط احراز پست سازمانی بلی  خیر 
-3دارار بودن شرایط سنی متناسب با مقطع تحصیلی

**

بلی  خیر 

-4دارا بودن شرط سابقه کار مفید متناسب با مقطع تحصیلی

***

بلی  خیر 

 -5سایر موارد (زیر):

اظهار نظر کمیته سرمایه انسانی

با ادامه تحصیل نامبرده موافقت می شود  نمی شود 
ضروری است مدیریت امور اداری ،رفاه و پشتیبانی این فرم و مستندات پیوستی را در پرونده متقاضی بایگانی نماید.
-1

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی

نام و امضاء

-2

مدیر امور اداری ،رفاه و پشتیبانی

نام و امضاء

-3

رئیس گروه نوسازی و تحول اداری

نام و امضاء

 -4رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

نام و امضاء

 -5مدیر بازرسی ،ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات

نام و امضاء

* مدرک تصویب موضوع پایان نامه (برای تحصیالت تکمیلی) پس از اخذ مجوز ادامه تحصیل از کمیته سرمایه انسانی
** ارائه موضوع پایان نامه برای دوره های تحصیالت تکمیلی آموزش محور الزم نیست.
***حداقل  5سال و حداکثر  22سال سابقه مفید برای کاردانی و کارشناسی و حداکثر  20سال سابقه مفید برای تحصیالت تکمیلی.
**** حداکثر  34سال سن برای مقاطع کاردانی و کارشناسی 47 ،سال برای کارشناسی ارشد و  50سال برای دکتری.
***** در صورت عدم ارائه مدارک مورد نیاز و عدم دارا بودن شرایط الزم برای ادامه تحصیل ،این فرم در کمیته سرمایه انسانی قابل طرح و بررسی نبوده و هیچ حقی برای فرد متقاضی ایجاد
نکرده و سازمان ،تعهدی برای پذیرش و اعمال مدرک تحصیلی جدید نخواهد داشت.

گروه نوسازی و تحول اداری

