روش درخواست ومدارك ال زم جهت دريافت دا نشنامه و ريزنمرات دانشجويان روزانه

 -1اصل گواهينامه موقت پايان تحصيالت ( درصورت صدور و تحويل به فارغ ا لتحصيل )
 -2اخذ نامه تسويه حساب از صندوق رفاه دا نشجويان در صورت درج بدهي درگو هينامه موقت پايا ن تحصيالت :جهت ا نجام تسويه
حساب با اداره رفاه و خدمات دانشجوئي دانشگاه با شماره تلفن های  024- 33052283 ، 024 -33052643و 024-33052774
تماس حاصل نمائيد .
 -3دانشجويان روزانه الزم است به يكي از سه روش زير تعهد مربوط به آموزش رايگا ن خود را با بارگذاری مدارک الزم در سامانه سجاد
به آدرس اينترنتي ( )http://portal.saorg.irلغو نمايند  (.دانشجويان دوره نوبت دوم نيازی به ثبت نام در سامانه ندارند).
الف) گواهي انجام کار از ادارات دولتي و يا بخش خصوصي:
 افراد شاغل در بخش خصوصي به جای گواهي انجام کار الزم است ليست بيمه تائيد شده (مهر استامپي شعبه ) يا بارکددار از
سازمان تامين اجتماعي اخذ و در سامانه بارگذاری نمايند .
 گواهي کار بايستي دارای شماره نامه و مهر و امضا و تاريخ دقيق شروع به کار و پايان کار و يا لغايت تا کنون باشد .
 گواهي کارکرد همزمان با تحصيل در مقاطع تحصيلي باالتر در دوره های روزانه قابل پذيرش نمي باشد .
 سابقه کار همزمان با تحصيل در مقطع باالتر دانشگا ههای آزاد ،پيا م نور و دانشگاهها ی دولتي ( نوبت دوم) پذيرفته مي شود.
 درصورتي که ميزان کارکرد کمتر از سنوات تعهد آموزش را يگا ن باشد  ،بايستي الباقي تعهدات خريداری شود.
 ارائه گواهي انجام کار برای هر مقطع بايستي بعد از تاريخ فراغت از تحصيل فرد در آن مقطع باشد.
 گواهي های انجام کار ارائه شده برای انجام تعهد خدمت در يك مقطع  ،برای مقاطع ديگر قابل پذيرش نمي باشد.
 انجام خدمت وظيفه عمومي پس از تاريخ فراغت از تحصيل  ،ترک تحصيل و يا اخراج  ،جزء خدمات موثر در انجام تعهد خدمت
محسوب شده و تاريخ و مدت زمان قيد شده در کارت پايان خدمت مبنای محاسبه مي باشد.
 دانش آموختگاني که خدمت وظيفه عمومي آنها با استفاده از امكانات بنياد نخبگان به پروژه تبديل شده است سابقه فعاليت
ايشان درطول زماني که مشمول بيمه هستند مي تواند جهت انجام تعهد خدمت محاسبه گردد ،مگر در حالتي که اين فعاليت
حين تحصيل دوره روزانه باشد.
 کليه متعهدين دستگاهای اجرائي يا بورسيه وزارتخانه ها مي توانند از سابقه خدمت ارائه شده جهت لغو تعهد بورس در خصوص
ايفای تعهدات خدمت آموزش رايگان نيز استفاده نمايند.
 در موارد زير فعاليت بدون سابقه بيمه به عنوان کار معتبر جهت انجام تعهد قابل قبول است:
 گواهي تدريس معتبر از از دانشگاهها ،موسسات آموزش عالي (دولتي و غير دولتي ) به ميزان ده ساعت در هفته  ،ساير موسسات
آموزشي در صورت تائيد نهاد مربوطه به ميزان شانزده ساعت در هفته به عنوان کارکرد تمام وقت  ،تلقي مي شود.
 پروانه کسب معتبر افرادی که به حرف مختلف مشغول به کارند ،از جمله پروانه کسب از سازمانهای صنفي کشور ،پروانه اشتغال
مهندسين ،پروانه وکالت ،پروانه کار آموزی وکالت ،پروانه سازمان دامپزشكي و نظام دامپزشكي و ساير نهادهای دولتي ،غيردولتي
وآزاد از تاريخ صدور ،به شرط تمديد يا داشتن پرونده مالياتي به عنوان گواهي انجام کار در طول ساليان  ،قابل پذيرش مي باشد.

 مدت کارکرد دانش آموختگان به عنوان مدير عامل در شرکت های خصوصي،به شرط اثبات فعاليت با ارائه گواهي از شرکت
مورد نظر و تصويرآگهي درج تاسيس و تغييرات شرکت در روزنامه رسمي و ارائه گواهي پرداخت ماليات در مدت زمان فعاليت
قابل پذيرش مي باشد.
 در صورتي که دانش آموخته ای گواهي فعاليت قابل قبولي را در حوزه هايي به غير از موارد فوق ارائه نمايد ،در صورت استعالم
دانشگاه و موافقت سازمان( اداره کل امور دانشجويان داخل ) گواهي مورد نظر مي تواند مورد پذيرش قرار گيرد.
 تبصره  :تمامي موارد مذکور در فوق مشروط به اين است که دانش آموخته در ايران حضور داشته باشد و دانشگاه مي تواند
درصورت لزوم موارد مشكوک را از مراجع مربوطه استعالم نمايد .

ب) بارگذاری نامه از اداره کار و تعاون استان تعاون استان در سامانه سجاد با دارا بودن شرايط زير:
 دانش آموختگان از تاريخ دانش آموختگي تنها شش ماه فرصت دارند در دفاتر کاريابي تقاضای کار نمايند .
 اين فرصت (فرصت شش ماهه ) برای آقايان در صورتي که کارت نظام وظيفه بعد از فراغت از تحصيل صادر شده باشد  ،بعد از
تاريخ صدور کارت قابل محاسبه مي باشد .
 فرصت مذکور برای دانش آموختگان در صورتي که بالفاصله در مقطع تحصيلي باالتر در دوره روزانه پذيرفته شوند بعد از فراغت
ازتحصيل در مقطع باالتر محاسبه مي گردد .
 هيچ گونه تائيديه ای دال بر اشتغال خدمت در بخش دولتي و يا خصوصي در پرونده تحصيلي موجو د نباشد .
 بر ای پذيرش نامه عدم کاريابي فا رغ لتحصيال ن نبايستي در زمان کاريابي مشغول به تحصيل در دوره روزانه دانشگاههای
دولتي باشند .
 برای آقاياني که کارت معافيت و يا پايان خدمت سربازی خود را پس از فراغت از تحصيل دريافت کرده اند برای لغو تعهد با نامه
عدم کاريابي الزم است حداقل يكسال از تاريخ صدور کارت معافيت يا و پايا ن خدمت سربا زی سپری شده باشد .
 برای آقاياني که کارت معافيت و يا پايان خدمت سربازی خود را قبل از ورود به دانشگاه دريافت نموده اند و همچنين خانمها
بايستي حداقل يك سال از تاريخ فراغت از تحصيل سپری شده باشد .

ج) پرداخت هزينه مربوط به آموزش رايگان از طريق سامانه سجاد:
 برای اطال ع از هزينه آموزش را يگان به جدول پرداخت آموزش رايگان مراجعه نمائيد .
 -4تصوير برگه وضعيت نظام وظيفه (جهت برادران )
 کارت معافيت دائم يا موقت
 گواهي اشتغال به تحصيل در مقطع باالتر با ذکر شماره کالسه نظام وظيفه
 دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت در زمان اعتبار
 نامه ضمن خدمت سربازی از نهادهای نظامي و انتظامي
 نامه مجوز تحويل مدارک از وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری

 -5تصوير دا نشنامه و نامه لغو تعهد آموزش رايگان مقاطع تحصيلي قبلي برای دانش آموختگان تحصيالت تكميلي ( ارشد و دکتری ) .
 -6تصويرگواهينامه موقت پايا ن تحصيالت مقطع باالتر .
 -7برای کارمندان بازنشسته اصل حكم بارنشستگي ويا و فتوکپي آن به عنو ان گواهي اشتغال به کار کافي مي باشد .
 -8متعهدين خدمت به آموزش و پرورش بايستي اصل نامه ا نجا م تعهد و فرم  502را در سامانه بارگذاری نمايند .
 -9متعهدين خدمت ساير سازمانها بايستي نامه اتمام تعهد را عالوه بر ساير مدارک در سامانه بارگذاری نمايند.
 -10دو قطعه عكس3*4
 -11يك برگ تصوير کا رت ملي
 -12يك قطعه تمبر مالياتي هزار توماني (صرفا از بانك تهيه گردد.

