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جهت انجام تسويه : نامه تسويه حساب از صندوق رفاه دانشجويان در صورت درج بدهي در گواهينامه موقت پايان تحصيالت -2

 .تماس حاصل نمائيد 024 – 33052283و  33052643حساب با اداره رفاه و خدمات دانشجوئي دانشگاه با شماره تلفن هاي 

 .ير تعهد مربوط به آموزش رايگان خود را لغو نماينددانشجويان روزانه الزم است به يكي از سه روش ز -3

  گواهي انجام كار از ادارات دولتي و يا بخش خصوصي) الف

 .پايان كار و يا لغايت تا كنون باشدو و تاريخ دقيق شروع به كار  اگواهي كار بايستي داراي شماره نامه و مهر و امض •

 .باالتر در دوره هاي روزانه قابل پذيرش نمي باشدگواهي كار كرد همزمان با تحصيل در مقاطع تحصيلي  •

 .شود پذيرفته مي) نوبت دوم(سابقه كار همزمان با تحصيل در مقطع باالتر دانشگاه هاي آزاد، پيام نور و دانشگاههاي دولتي  •

  .الباقي تعهدات خريدار شود بايستي. باشداز سنوات تعهد آموزش رايگان كه ميزان كاركرد كمتر  در صورتي •

 ارائه نامه عدم كارايي از اداره كار و تعاون استان با دارا بودن شرايط زير  ) ب

 .هيچ گونه تائيديه اي دال بر اشتغال به خدمت در بخش دولتي و با خصوصي در پرونده موجود نباشد •

نه دانشگاههاي براي پذيرش عدم كاريابي فارغ التحصيالن نبايستي در زمان كاريابي مشغول به تحصيل در دوره هاي روزا •

 .دولتي باشند

براي آقاياني كه كارت معافيت و يا پايان خدمت سربازي خود را پس از فراغت از تحصيل دريافت كرده اند براي لغو تعهد با  •

 .نامه عدم كاريابي الزم است حداقل يكسال از تاريخ صدور كارت معافيت و يا پايان خدمت سربازي سپري شده باشد

كارت معافيت و يا پايان خدمت سربازي خود را قبل از ورود به دانشگاه دريافت نموده اند و همچنين  براي آقاياني كه •

  .خانمها بايستي حداقل يك سال از تاريخ فراغت از تحصيل سپري شده باشد

  .به جدول پرداخت آموزش رايگان مراجعه نمائيدآموزش رايگان  هبراي اطالع از هزين: داخت هزينه مربوط به آموزش رايگانپر) ج

  )جهت برادران(تصوير برگه وضعيت نظام وظيفه  -4

 كارت معافيت يا دائم يا موقت •

 ظام وظيفهقطع باالتر با ذكر شماره كالسه نگواهي اشتغال به تحصيل در م •

 خدمت بدون مهر غيبتبه دفترچه آماده  •

 ازي از نهادهاي نظامي و انتظاميضمن خدمت سربنامه  •

 نامه مجوز تحويل مدارك از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري •

  )ارشد و دكتري( مقاطع تحصيلي قبلي براي دانش آموختگان تحصيالت تكميلي تصوير دانشنامه و فرم نحوه انجام تعهد آموزش رايگان -5

  .قطع باالترتصوير گواهينامه موقت پايان تحصيالت م -6

  .براي كارمندان بازنشسته اصل حكم بازنشستگي و يا فتوكپي آن به عنوان گواهي اشتغال به كار كافي مي باشد -7

  .خود را ارائه نمايند 502متعهدين خدمت به آموزش و پرورش بايستي اصل نامه انجام تعهد و فرم  -8

  .عدم تعهد خود را عالوه بر مدارك ديگر ارائه نمايندمتعهدين خدمت ساير نهادها و سازمانها بايستي نامه  -9

  دو قطعه عكس -10

  تصوير كارت ملي -11

  يك قطعه تمبر مالياتي هزار توماني -12


