
 

 

عایل  ابمسه ت 
 مؤسسه آموسش عالی دارالفنون

  )مختع دانطجویان( ثبت نام در سامانه سجادراهنمای 

 
 

بایست کلیه امور دانطجویان اس جمله میبا توجه به اینکه طبق دستورالعمل وسارت علوم، تحقیقات و فناوری،   

لذا  انجام پذیزد،سامانه سجاد امور فزاغت اس تحصیل، میهمان و انتقال، کمیسیون موارد خاظ و ... اس طزیق 

کلیه دانطجویان عشیش که نیاس به انجام امور مذکور دارنذ، موظف می باضنذ، قبل اس هزگونه درخواست به 

 کاربزی مطخع ایجاد کننذ. دانطگاه، در سامانه سجاد ثبت نام نموده و بزای خود یک

َیاى کافی است، طثق ُ است ٍ داًطجتِ طَس کاهل تَضیح دادُ ضذ دس ایي فایل، سٍش ثثت ًام دس ساهاًِ سجاد،

 هشاحل ریل، تِ تشتیة ًسثت تِ اًجام اهَس اقذام ًوایٌذ:

تاس هشٍسگش ایٌتشًتی خَد ٍاسد کشدُ ٍ ٍاسد ساهاًِ -دس قسوت آدسس  https://portal.saorg.irآدسس   -1

 سجاد ضَیذ.

 .ٍی لیٌک ثثت ًام دس تاال سوت ساست یا هیاًِ غفحِ اغلی سایت کلیک کٌیذتش س  -2

 

 



 

 

تایست کلیِ اطالػات ضخػی ٍ تحػیلی ضوا پس اص هَافقت تا قَاًیي سایت، پٌجشُ ٍسٍد اطالػات تاص ضذُ ٍ هی -3

تا دقت کاهل ٍ تذٍى اضتثاُ دس ساهاًِ دسج گشدد. )تذیْی است، حتی اگش کَچکتشیي هَسدی تا اغل آى هغایشت 

 ّای اسسالی ضوا اص طشف ّوکاساى ها ٍ یا داًطگاُ هٌتخة استاى تشگطت دادُ خَاّذ ضذ.(داضتِ تاضذ، دسخَاست

 

ای ضوا ٍ تاییذ ایي هشحلِ پیاهکی حاٍی کذ فؼالساصی دسیافت خَاّیذ پس اص ٍسٍد اطالػات ضخػی ٍ ضٌاسٌاهِ -4

هاًِ گشدد ٍ اهکاى ٍسٍد تِ ساکشد کِ تا ٍسٍد ٍ تاییذ آى دس تخص هشتَطِ سایت، ًام کاستشی تشای ضوا ایجاد هی

 سجاد سا خَاّیذ داضت.

پشسٌلی، غفحات ضٌاسٌاهِ، کاست هلی، ٍضؼیت ًظام سکي هذاسک )ضاهل ػکس دس هشحلِ تؼذی هی تایست ا -5

 کیلَتایت( 333ٍ حجن کوتش اص  JPGّای هطخع ضذُ، تاسگزاسی گشدد. )تا فایل ٍظیفِ ٍ ...( دس هحل

اسضذ، جَ تِ تشتیة اص آخشیي هذسک )کاسضٌاسیدس هشحلِ تؼذی تایذ اطالػات تحػیالت داًطگاّی داًط -6

ٍ کاسداًی( تِ سوت اٍلیي هذسک، تا جضئیات کاهل ٍاسد ضَد. دقت کٌیذ کِ دس ایي قسوت ًیض تایذ  کاسضٌاسی

ّا دس صهاى تشسسی اطالػات دقیق ٍ تذٍى هغایشت تا اطالػات ٍاقؼی ٍاسد گشدد ٍ دس غَست هغایشت، دسخَاست

ٍ تشای هثال داًطجَی  خص ضشٍسی است)ٍسٍد اطالػات کلیِ هقاطغ تحػیلی داًطجَ دس ایي ت تشگطت خَاٌّذ خَسد.

 (تایست ّن اطالػات هقطغ کاسضٌاسی ٍ سپس اطالػات هقطغ کاسداًی سا ٍاسد ًوایذ.کاسضٌاسی ًاپیَستِ هی

فاسؽ التحػیل ضذُ الضاهی هی هقاطغ تحػیلی کِ  JPGدس قسوت ثثت اطالػات هقاطغ تحػیلی، تاسگزاسی فایل   -7

 تاضذ ٍ تایذ فایل آى قثل اص آغاص تِ ثثت ًام تْیِ گشدد.



 

 

دس قسوت تؼذی تا ٍسٍد کذ اهٌیتی ٍ تائیذ اطالػات ٍسٍدی، پشٍفایل ضوا دس ساهاًِ سجاد تکویل ضذُ ٍ اص ایي  -8

 تاضیذ.ّای خَد هیپس قادس تِ اسائِ دسخَاست ٍ پیگیشی دسخَاست

ٍ ٍسٍد تِ غفحِ ضخػی خَد دس ساهاًِ سجاد، جْت اسائِ دسخَاست خَد تشای پس اص تکویل ثثت ًام  -9

ّای تاالی غفحِ، اداسُ کل اهَس داًطجَیاى داخل ٍ سپس اص تخص خذهات دس لیٌک کویسیَى هَاسد خاظ، 

 کویسیَى تشسسی هَاسد خاظ داًطجَیاى داخل سا اًتخاب ًوائیذ.

 

ٍاسد غفحِ دسخَاست خَاّیذ حال پس اص ٍسٍد تِ غفحِ دسخَاست کویسیَى ٍ ثثت کذ اهٌیتی ٍ تاییذ آى  -13

ذ کِ دس ایي تخص اطالػات قثلی آهادُ ضذُ سا تِ ّوشاُ فایل تػاٍیش هستٌذات خَد، ٍاسد ٍ تاییذ کشدُ ٍ طثق ض

ایی دسخَاست ٍ دسیافت کذ سّیگیشی، ٍسٍد اطالػات سا اداهِ دّیذ. )دس ایي هشحلِ ًیض، هاًِ تا ثثت ًْهشاحل سا

داًطجَ خَاّذ ضذ ّا، هَجة ػذم تشسسی پشًٍذُ ٍ تشگطت آى تِ د اطالػات ًادسست ٍ هغایش تا ٍاقؼیتٍثثت ٍ ٍس

 گشدد.(ٍ هطوَل هشٍس صهاى هی

پس اص ثثت ًْایی دسخَاست ٍ دسیافت کذ سّگیشی، دس غفحِ ٍ پشٍفایل ضخػی، تا کلیک تش سٍی لیٌک  -11

 ّای خَد سا دس ایي تخص هطاّذُ ٍ پیگیشی ًوائیذ.کاستاتل دس تاالی غفحِ، هی تَاًیذ؛ اطالػات دسخَاست

ٍ تاییذ آى تَسط کاستشاى داًطگاّی ٍ اسجاع تِ دس ساهاًِ پس اص اًجام کلیِ هشاحل  رکش است، الصم تِ 12

کویسیَى هَاسد خاظ استاًی، جْت اًجام اهَس دسخَاست خَد، هی تایست تا ٍسٍد تِ دسخَاست خَد دس کاستاتل 

کٌیذ. دس غیشایٌػَست پشًٍذُ ساهاًِ، ًسثت تِ ٍاسیض ّضیٌِ تشسسی پشًٍذُ ٍ اسجاع ًْایی جْت تشسسی اقذام 

 هسکَت هاًذُ ٍ تشسسی ًخَاّذ گشدیذ.

 اس فزم سیز جهت آماده ساسی اولیه ثبت نام استفاده نمائیذ.توانیذ می



 

 

عایل  ابمسه ت 
 مؤسسه آموسش عالی دارالفنون

  )مختع دانطجویان( ثبت نام در سامانه سجاددرخواست فزم 
 

 ٍاسد ًوائیذ. ٍ دقیق هشاحل ثثت ًام، کلیِ اطالػات جذٍل ریل سٍ تِ طَس کاهل، جْت اًجام کاهل * داًطجَی گشاهی

 ایبخص اطالعات فزدی و ضناسنامه

 ًام خاًَادگی: ًام:

 وذ هلی: ًام پذر:

 شٌاسٌاهِ: حاشیِ رلوی 6سریال  شوارُ شٌاسٌاهِ:

 ًام خاًَادگی )اًگلیسی(: ًام )اًگلیسی(:

 هتأّل هجرد                ٍضعیت تأّل: 31/             تاریخ دلیك تَلذ:        /    

 شوارُ تلفي ثابت )الساهی(: هرد زى             جٌسیت:

 ایویل )الساهی(: شوارُ تلفي ّوراُ )الساهی(:

    وضعیت شاهد و ایثارگری:
 فرزًذ شْیذ ٍ هفمَداالثر 

 ّوسر شْیذ ٍ هفمَد االثر 

 خاًَادُ شْذا 

 آزادگاى 

 ُفرزًذ آزاد 

 ُّوسر آزاد 

  باالتر52فرزًذ جاًباز ٍ % 

  باالتر52ّوسر جاًباز ٍ % 

 جاًبازاى 

 ُرزهٌذُ سپا 

 رزهٌذُ جْاد 

 رزهٌذُ ًیرٍّای هسلح 

    وضعیت نظام وظیفه:
 هعاف دائن 

 هعاف خاًَادُ شْذا 

 هعافیت پسشىی 

 هعافیت وفالت 

 هعافیت تحصیلی 

 هعافیت خاص 

 ایراًی خارج از وشَر 

 عفَ رّبری 

 در حال خذهت 

 زلسلِ زدگاى 

 هعلَالى 

 هشوَل 

 عضَ ًیرٍّای هسلح 

 طرح خذهت سربازی 

 پایاى خذهت 

 

 عات مزتب  با کمیسیون موارد خاظبخص اطال
   موضوع درخواست:

 هیْواى ٍ اًتمال 

 ًاهِ()بیش از حذ هجاز آئیي هرخصی 

 اٍلیي بار( افسایش سٌَات( 

 هشرٍطی خارج از حذ هجاز( اداهِ تحصیل( 

 از بار دٍم بِ بعذ( توذیذ سٌَات( 

 صذٍر هذرن 

 تغییر رشتِ ٍ گرایش 

 در صَرت ٍلفِ تحصیلی( بازگشت بِ تحصیل( 

 ِارشذ()داًشجَیاى وارشٌاسی دفاع از پایاى ًاه 

 هَضَعات با رور تَضیح وافی سایر 

..............................................................................................................

........ 

   نوع خاص بودن درخواست:

 بیواری 

 رٍاى شٌاختی 
 طالق 

 هشىالت خاًَادگی 

 فَت ًسدیىاى 

 ایثارگری 

                            31تاریخ اتوام شرایط خاص:         /         /                                   31تاریخ شرٍع شرایط خاص:         /         /        

 پستی: دلیك آدرس

 

 تَضیحات واهل در هَرد درخَاست:

 

 
 

 تحویل گردد.( اصل آنهایک لوح فشرده، به همراه  قالب و در KB 022با حجم حداکثر  JPGباید بصورت فایل کلیه مدارک و مستندات ) مذارک پیوست
 )عىس پرسٌلی )الساهی  تصَیر آخریي هذرن تحصیلی  گَاّی فَت ًسدیىاى  ُهذارن سرپرستی خاًَاد 

 )توام صفحات شٌاسٌاهِ )الساهی  ًسخِ پسشه  ًاهِطالق   بیواری ٍالذیيهذارن 

 )پشت ٍ رٍی وارت هلی )الساهی  پسشهًسخِ رٍاى  هذارن ایثارگری  سایر هذارن با تَضیح 

 )ًظام ٍظیفِ )الساهی  گَاّی بستری  هذارن اشتغال .............................................................. 
  

 اهضاء: دسخَاست:تاسیخ  ًام ٍ ًام خاًَادگی داًطجَ:

 


