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  اینترنتی درسآبه ادامه تحصیل  درخواست مجوزثبت و مهندسی مشاغل برای ورود به سامانه  -1

http://mdar.behdasht.gov.ir  فرمایید.مراجعه 

 .سپس از منوی سمت راست وارد سامانه مهندسی مشاغل شوید
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وارد  می توانید نیز https://structure.behdasht.gov.ir/webgrd/grd  از طریق آدرس اینترنتی

 .سامانه مهندسی مشاغل شوید

 را بفشارید.کلید ادامه سپس و را انتخاب مجوز ادامه تحصیل  درخواست

 

بر اساس احکام کارگزینی )پست سازمانی، اطالعات خود را ، نمایان شدفرم درخواست مجوز ادامه تحصیل زمانیکه 

 نمایید. واردرا  .....(در آخرین حکم حقوقی، ......... مدرک تحصیلی در بدو اسخدام و  ته شغلی، مدرک تحصیلیرش

صورت بروز  زیرا در  ؛اطالعات صحیح مطابق احکام پرسنلی وارد گردد، در تکمیل موارد خواسته شده نماییددقت 

 امکان اصالح فراهم نمی باشد. ، هرگونه اشتباه و ارسال فرم

https://structure.behdasht.gov.ir/webgrd/grd
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همراه شماره همراه مندرج در فرم درخواست،   بهرا  کدرهگیری  سامانهرا انتخاب نمایید،  ثبت درخواست ،در انتها

  .نمایدارسال می  ، " .عملیات با موفقیت انجام شد "پیغام 
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با کارگزین آن مرکز جهت رفع مشکل هماهنگ اگر در هنگام ثبت درخواست پیامی به شرح ذیل مشاهده گردید؛ 

 بفرمایید.

 

برای پیامکی به شرح ذیل صدور مجوز ادامه تحصیلی در سامانه مهندسی مشاغل موافقت گردید؛ در صورتیکه با 

 ارسال می گردد: ،شده در فرم درخواستدرج شماره همراه 

 

خود  وضعیت درخواستنسبت به  ارسال شده از طریق پیامک، متقاضی می تواند از طریق کدملی و کدرهگیری  -2

  مطلع گردد.
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 الزامات قانونی

قوانین و آئین نامه های مورد عمل دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  نظر به اینکه براساس

درمانی کشور، دانشگاه هیچ گونه تعهدی نسبت به پذیرش مدارک مقاطع تحصیلی ارائه شده غیرمرتبط با رشته 

ی مقام مافوق و کمیته شغلی کارمند در طول اشتغال نخواهد داشت و پذیرش مدارک مرتبط نیز ملزم به موافقت کتب

مهندسی مشاغل می باشد؛ لذا استفاده کلیه متقاضیان از این سامانه جهت اخذ مجوز ادامه تحصیل الزامی می باشد. 

 کارکنان، وضعیت ادامه تحصیل ساماندهی به و همچنین ارتقاء سطح کیفی و کمی خدماتر و به منظو در همین راستا

 .تنظیم گردیده استدستورالعمل حاضر 

 :پذیرش مدارک تحصیلی باالتر کارکنانفصل اول( موارد قانونی  

مدرک تحصیلی اخذ شده توسط کارمند در حین خدمت نسبت  آئین نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل: 47ماده 

 به مدرک تحصیلی ارائه شده در بدو استخدام کارمندان تنها برای یک مقطع تحصیلی باالتر قابل پذیرش می باشد. 

 .احتساب مدرک تحصیلی جدید از اختیارات دانشگاه/دانشکده/موسسه می باشد ***

 رعایت توالی در احتساب مدرک الزامی است. این توالی شامل مقاطع  تحصیلی پیوسته نمی باشد. توجه:

تایید  اعمال مدرک تحصیلی باالتر برای افراد واجد شرایط تنها شامل رشته های تحصیلی دانشگاهی مورد :1تبصره

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

 بالمانع است. کمیته مهندسی مشاغل با نظر  سطح کارشناسی ارشداستفاده از دو مقطع تحصیلی حداکثر تا  :2تبصره

پیمانی، برای ارائه درخواست سال از شروع خدمت کارکنان به صورت رسمی و یا  ۵سپری شدن حداقل  :3تبصره

بدیهی است درخصوص کارکنان قراردادی که تبدیل وضع  ادامه تحصیل به دانشگاه /دانشکده /موسسه الزامی است.

به پیمانی شده اند مدت زمان قرارداد که به عنوان سابقه دولتی حساب و در حکم حقوقی درج گردیده است؛ بعنوان 

 مدت مذکور قابل احتساب است.
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 صل دوم( نحوه گرفتن مجوز ادامه تحصیلف 

توجه نمائید کارمندان تنها برای یک مقطع تحصیلی باالتر نسبت به مقطع تحصیلی بدو استخدام می توانند اقدام 

نمایند و احتساب دو مقطع تحصیلی، حداکثر تا سطح کارشناسی ارشد با نظر کمیته مهندسی مشاغل امکانپذیر می 

رد فوق، کارمندان قبل از اقدام به ثبت نام در آزمون های دانشگاهی، فارغ از این مطلب که در باشد. با توجه به موا

آزمون پذیرفته می شوند؛ ابتدا باید رشته های تحصیلی مورد نظر را در این سامانه درج و در صورت اخذ موافقت 

یلی دانشگاهی موجود است. درج دانشگاه رشته تحص ۵کتبی،  اقدام به  ثبت نام نمایند.  در این سامانه امکان درج 

انتخابی محل تحصیل الزامی است؛ زیرا در مواردی مدارک تحصیلی برخی دانشگاهها مورد پذیرش وزارت متبوع نمی 

 باشد.

مجوز صادر شده صرفا جهت ثبت نام در سال تحصیلی مورد درخواست قابل پذیرش می باشد و در صورتی که  توجه:

ز استفاده ننماید در سالهای بعد جهت ادادمه تحصیلی مجددا مجوز دریافت نماید و این مطلب متقاضی از این مجو

 بدلیل پویا بودن طرح طبقه بندی مشاغل می باشد.

 دریافت  کدپیگیری به منزله اخذ مجوز ادامه تحصیل نمی باشد.  ***

از طریق پیامک، ذینفع قادر رهگیری کد پس از بررسی درخواست با در نظر گرفتن الزامات مذکور و بعد از دریافت

 است نامه موافقت مدیرتوسعه را از طریق سامانه دریافت نماید.

نامه موافقت مدیر توسعه، به منزله پایان یافتن مجوز ادامه تحصیل می باشد و متقاضی می تواند مطابق رشته 

       تحصیلی موافقت شده اقدام به ثبت نام در آزمون نماید.


