
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشنامه و ریزنمرات تحویل فرایند 

 )دانشجویان روزانه(رسیم

ارائه نامه لغو 

بورس از سازمان 

مربوطه در 

خصوص 

دانشجویان 

بورسیه و متعهد 

 خدمت

تکمیل فرایند تسویه حساب آموزشی در 

 دانشکده و امور دانشجوی  

تسویه حساب با 

صندوق رفاه 

 دانشجویان

لغو تعهد خدمت آموزش رایگان از طریق 

 امور دانشجویان)سجاد(سازمان سامانه 

 

خرید 

تعهدات 

آموزش 

 رایگان

 

ارائه سوابق  

، ک اری معتبر

ارائه حکم 

 
ی

بازنشستگ

، نامه  معتبر

از کار 

 
ی

 افتادگ

ارائه نامه 

عدم  

از  کاریایر 

اداره کار 

و رفاه 

اجتمایع 

 استان

تحویل  

گواهینامه 

موقت پایان 

 تحصیالت

                    دریافت دانشنامه و ریزنمرات رسیم

 )دانش آموختگان خانم(

 

 دانش آموختگان خانم(0

ن وضعیت نظام وظیفهزیر  جهت مدارک ارائه یگ از   تعیی 

خدام در گوایه است،  فیت دائمکارت معا  ،کارت پایان خدمت

وهای نظایم و انتظایم اشتغال به خدمت بدون  گوایه  ،نب 

، گوایه اشتغال به خدمت در وزارت بهداشت  ،غیبت اولیه

، آموزشگاه فنون کشو پرورش، سازمان   آموزش
ن
ای تب 

خدمت بدون غیبت در مدت برگه اعزام به  ،هواپیمای  

در مدت اعتبار آن بدون  کارت معافیت موقت  ،اعتبار آن

 گوایه اشتغال به تحصیل   ،مهر غیبت

 

دریافت 

دانشنامه 

و 

ریزنمرات 

 رسیم

)دانش 

آموختگان 

 آقا(



سامانه جامع امور دانشجویان از طریق  ارائه درخواست جهت لغو تعهد خدمت آموزش رایگان

د و دانشگاه پس از برریس و تایید   توسط متقاضی صورت یم  portal.saorg.ir)سجاد( به آدرس  گیر

ی لغو تعهد را تایید درخواست، لغو تعهد  افراد را تایید و چنانچه اداره کل امور دانشجویان داخل نیر

 نامه لغو تعهد را پرینت گرفته و بهمراه اصل مدارک بارگذاری شده در سامانه باید  متقاضی ، نماید 

اصل مدارک مربوط به  ،اصل سوابق کار تایید شده وایه موقت پایان تحصیالت،اصل گ ،سجاد 

 د. نش آموختگان دانشگاه مراجعه نمایبه امور دا)آقایان( وضعیت نظام وظیفه

 معتیر  کار   طریق ارائه گوایه انجامتعهد خدمت آموزش رایگان از  انجام

شود که شاغل مشمول کار معتیر برای انجام تعهد خدمت آموزش رایگان به نویع اشتغال گفته یم

 بقه بیمه مالک محاسبه انجام تعهد خدمت یم باشد. بیمه باشد و سا

دولنی با مهروامضا برای انجام تعهد خدمت آموزش رایگان  احکام کارگزینی نهادهای دولنی و عمویم غیر

 مورد قبول یم باشد. 

ان از دانشگاهها، موسسات آموزش عایلگوایه تدریس معتیر  ی ( به میر دولنی ساعت در  10)دولنی و غیر

ان هفته و سای ی ساعت در هفته مورد تایید  16ر موسسات آموزیسی در صورت تایید نهاد مربوطه به میر

 باشد.  یم

پروانه کسب معتیر افرادی که به حرف مختلف مشغول به کار هستند از جمله پروانه کسب از 

، پروانه وکالت، ی پروانه  پروانه کارآموزی وکالت، سازمانهای صنفی کشور، پروانه اشتغال مهندسیر

ط  دولنی و آزاد از تاری    خ صدور به شی شیک و نظام پزشیک و سایر نهادهای دولنی و غیر ی سازمان دامی 

ی پرونده مالیاتی به عنوان گوایه انجام کار قابل پذیرش یم  باشد.  تمدید یا داشیی

ط اثبات فعالیت با  کت های خصوض به شی مدت کارکرد دانش آموختگان به عنوان مدیرعامل در شی

کت در روزنامه رسیم و ارائه  ارائه   ات شی کت موردنظر و تصویر آگیه درج تاسیس و تغییر گوایه از شی

 باشد.  گوایه پرداخت مالیات در مدت زمان فعالیت قابل پذیرش یم

ی و مطبوعاتی دانش آموختگان با ارائه گوایه اشتغال به این حرفه از سوی دستگاههای  فعالیتهای هیی

له انجام ت ی  عهد تلفی یم شود. ذیربط به میی

ی تر را پرداخت و گوایه انجام کار خود را برای مقطع  دانش آموختگان یم توانند مبلغ تعهد مقاطع پاییر

 باالتر ارائه دهند. 

 ارائه گوایه انجام کار برای هر مقطع بایسنی بعد از تاری    خ فراغت از تحصیل فرد در آن مقطع باشد. 

فراغت از تحصیل، ترک تحصیل یا اخراج جزء خدمات انجام خدمت وظیفه عمویم پس از تاری    خ 

موثر در انجام تعهد خدمت متقاضی محسوب شده و تاری    خ و مدت زمان مندرج در کارت پایان 

 باشد.  خدمت مبنای محاسبه یم

ی  ی تحصیل مقطع باالتر برای مقاطع پاییر تر در صورتیکه متقاضی در دوره  گوایه انجام کار در حیر

 حصیل نباشد برای مقاطع قبیل قابل قبول خواهد بود.  روزانه مشغول به ت

 



 تعهد خدمت آموزش رایگان با استفاده از گوایه عدم کاریاتر انجام 

 فقط شش ماه فرصت دارند در دفاتر کاریاتر تقاضای کار 
ی

دانش آموختگان از تاری    خ دانش آموختیک

 نمایند. 

بعد از فراغت از تحصیل صادر شده باشد  این فرصت برای آقایان در صورتی که کارت نظام وظیفه

 بعد از تاری    خ صدور کارت قابل محاسبه یم باشد. 

فرصت مذکور برای دانش آموختگان در صورتی که بالفاصله در مقطع تحصییل باالتر در دوره روزانه 

 پذیرفته شوند بعد از فراغت از تحصیل در مقطع باالتر محاسبه یم گردد. 

فراغت از تحصیل برای کلیه دانش آموختگان دارای گوایه عدم کاریاتر از گذشت یک سال از تاری    خ 

 استان الزایم یم باشد .  ادارات کل کارو امور اجتمایع مراکز 

زمان احتساب یک سال برای آقایان از تاری    خ صدور کارت پایان خدمت وظیفه عمویم یا کارت 

 معافیت دائم از خدمت در نظر گرفته یم شود. 

 یک سال برای دانش آموختگان از آخرین مقطع تحصییل دوره روزانه قابل قبول است. زمان احتساب 

تعهد خدمت هیچ   م به لغو گوایه عدم کاریاتر در  صورتی که از تاری    خ فراغت از تحصیل تا  زمان اقدا

 باشد.  گونه تاییدیه تحصییل مربوط به اشتغال در پرونده یا سابقه بیمه نداشته باشد موردقبول یم

عالم عدم کاریاتر در مقاطع باالتر )در صورت مرتبط بودن رشته در مقطع باالتر( تعهد خدمت دانش ا

ی لغو یم نماید.   آموختگان در مقاطع تحصییل قبیل را نیر

دانشجویان شاغل به تحصیل در کلیه دوره های مقاطع باالتر دوره روزانه نیم توانند گوایه عدم  

ی تحصیل برای لغو   تعهد خدمت آموزش رایگان مقطع قبیل ارائه نمایند.  کاریاتر در حیر

دانش آموختگاتی که همزمان در دو رشته تحصیل نموده اند یم توانند با استفاده از گوایه عدم کاریاتر 

برای هر کدام از دو رشته نسبت به لغو تعهد خدمت اقدام نمایند.) ثبت نام برای کاریاتر در صورت 

 در دو رشته 
ی

 یم باشد(.       امکان پذیر دانش آموختیک

، اخراجر نیم توانند از فرصت عدم کاریاتر جهت لغو تعهد آموزش رایگان مقطع 
ی
دانشجویان انرصاف

 ناتمام استفاده نمایند. 

 

 و 
ی

 نامه از لغو تعهد خدمت آموزش رایگان با استفاده از حکم بازنشستیک
ی

 کارافتادگ

ط حضور در کشور لغو تعهد خدمت دانش آموختگان بازنشسته با   و به شی
ی

ارائه حکم بازنشستیک

 بالمانع است. 

 و از دست 
ی

 و اخراجر به علت از کارافتادگ
ی
لغو تعهد خدمت دانش آموختگان، دانشجویان انرصاف

ده قادر به کارکردن نیم نا" ام تعهد خدمت با ذکر رصی    ح عبارتدادن اهلیت و عدم تواناتی انج میر

 شود.  دانشگاههای علوم پزشیک استان محل تحصیلشان انجام یماز سوی شورای پزشیک  "باشد


