
  اتيزنمرر و نشنامهدا يافتدر جهت زمال اركمد

  ) لتحصيلا رغفا به تحويل و ورصد رتصو در( تتحصيال نپايا موقت هينامهاگو صلا -1

   تسويه منجاا جهت: تتحصيال نپايا موقت هينامهاگو در بدهي درج رتصو در ننشجويادا هفار وقصند از بحسا تسويه نامه -2

  . نمائيد حاصل ستما 33052283 – 024 و 33052643 يها تلفن رهشما با هنشگادا نشجوئيدا تخدما و هفار اداره با بحسا

  . نمايند لغو را دخو نيگارا زشموآ به طمربو تعهد يرز روش سه از يكي به ستا زمال نهروزا ننشجويادا -3

  

  خصوصي بخش يا و لتيدو ادارات از ركا منجاا هياگو) لفا

  . افراد شاغل در بخش خصوصي به جاي گواهي انجام كار الزم است ليست بيمه تائيد شده از سازمان تامين اجتماعي ارائه نمايند �

  . باشد نكنو تا لغايت يا و ركا نپايا و ركا به وعشر قيقد يخرتا و ا مضا و مهر و نامه رهشما داراي بايستي ركا هياگو �

  . باشد نمي شپذير قابل نهروزا يها دوره در باالتر تحصيلي مقاطع در تحصيل با نهمزما دكر ركا هياگو �

   دشو. مي پذيرفته) دوم نوبت( لتيدو ينشگاههادا و رنو مپيا آزاد، يها هنشگادا باالتر مقطع در تحصيل با نهمزما ركا سابقه �

 .  دشو ارخريد اتتعهد لباقيا بايستي ،باشد نيگارا زشموآ تعهد اتسنو از كمتر دكرركا انميز كه تيرصو در �

 .ارائه گواهي انجام كار براي هر مقطع بايستي بعد از تاريخ فراغت از تحصيل فرد در آن مقطع باشد �

 .مقطع ، براي مقاطع ديگر قابل پذيرش نمي باشدگواهي هاي انجام كار ارائه شده براي انجام تعهد خدمت در يك  �

جز خدمات موثر در انجام تعهد خدمت  تحصيل ، ترك تحصيل و يا اخراج ، انجام خدمت وظيفه عمومي پس از تاريخ فراغت از �

 .محسوب شده و تاريخ و مدت زمان در پشت كارت پايان خدمت مبناي محاسبه مي باشد

در دانش آموختگاني كه خدمت وظيفه عمومي آنها با استفاده از امكانات بنياد نخبگان به پروژه تبديل شده است سابقه فعاليت ايشان  �

طول زماني كه مشمول بيمه هستند مي تواند جهت انجام تعهد خدمت محاسبه گردد،مگر در حالتي كه اين فعاليت حين تحصيل 

 .دوره روزانه باشد

تعهد بورس در خصوص جهت لغو كليه متعهدين دستگاهاي اجرائي يا بورسيه وزارتخانه ها مي توانند از سابقه خدمت ارائه شده  �

 . ايفاي تعهدات خدمت آموزش رايگان نيز استفاده نمايند

  

 :در موارد زير فعاليت بدون سابقه بيمه به عنوان كار معتبر جهت انجام تعهد قابل قبول است      



هفته ، سايرموسسات به ميزان ده ساعت در ) دولتي و غير دولتي (گواهي تدريس معتبر از از دانشگاهها ،موسسات آموزش عالي  �

 .ي شودآموزشي در صورت تائيد نهاد مربوطه به ميزان شانزده ساعت در هفته به عنوان كاركرد تمام وقت ، تلقي م

پروانه كسب معتبر افرادي كه به حرف مختلف مشغول به كارند ،از جمله پروانه كسب از سازمانهاي صنفي كشور، پروانه اشتغال  �

پروانه كار آموزي وكالت، پروانه سازمان دامپزشكي و نظام دامپزشكي و ساير نهادهاي دولتي، غيردولتي و مهندسين، پروانه وكالت، 

 .آزاد از تاريخ صدور، به شرط تمديد يا داشتن پرونده مالياتي به عنوان گواهي انجام كار در طول ساليان ، قابل پذيرش مي باشد

ل در شركت هاي خصوصي،به شرط اثبات فعاليت با ارائه گواهي از شركت مورد به عنوان مدير عاممدت كاركرد دانش آموختگان  �

نظر و تصويرآگهي درج تاسيس و تغييرات شركت در روزنامه رسمي و ارائه گواهي پرداخت ماليات در مدت زمان فعاليت قابل 

 .پذيرش مي باشد

در صورت استعالم  هايي به غبر از موارد فوق ارائه نمايد،در صورتي كه دانش آموخته اي گواهي فعاليت قابل قبولي را در حوزه  �

 .گواهي مورد نظر مي تواند مورد پذيرش قرار گيرد )اداره كل امور دانشجويان داخل( دانشگاه و موافقت سازمان

ي تواند در تمامي موارد مذكور در فوق مشروط به اين است كه دانش آموخته در ايران حضور داشته باشد و دانشگاه م: تبصره  �

  .صورت لزوم موارد مشكوك را از مراجع مربوطه استعالم نمايد

  

  :يرز يطاشر دنبو دارا با نستاا ونتعا و ركا اداره از ييراكا معد نامه ئهارا )ب

  .تنها شش ماه فرصت دارند در دفاتر كاريابي تقاضاي كار نماينددانش آموختگان از تاريخ دانش اموختگي  �

  اين فرصت براي آقايان در صورتي كه كارت نظام وظيفه بعد از فراغت از تحصيل صادر شده باشد ، بعد از تاريخ      �

  .صدور كارت قابل محاسبه مي باشد �

  فرصت مذكور براي دانش آموختگان در صورتي كه بالفاصله در مقطع تحصيلي باالتر در دوره روزانه پذيرفته شوند  �

  .صيل در مقطع باالتر محاسبه مي گرددبعد از فراغت از تح �

  . نباشد دموجو هندوپر در خصوصي با و لتيدو بخش در خدمت به لشتغاا بر دال اي تائيديه گونه هيچ �

 لتيدو ينشگاههادا نهروزا يها دوره در تحصيل به لمشغو يابيركا نماز در نبايستي نلتحصيالا رغفا يابيركا معد شپذير ايبر �

  . باشند

 نامه با تعهد لغو ايبر ندا دهكر يافتدر تحصيل از غتافر از پس را دخو زيسربا خدمت نپايا يا و معافيت رتكا كه قايانيآ ايبر �

  . باشد هشد يسپر زيسربا خدمت نپايا يا و معافيت رتكا ورصد يخرتا از ليكسا قلاحد ستا زمال يابيركا معد

   همچنين و ندا دهنمو يافتدر هنشگادا به ورود از قبل را دخو زيسربا خدمت نپايا يا و معافيت رتكا كه قايانيآ ايبر �

  . باشد هشد يسپر تحصيل از غتافر يخرتا از لسا يك قلاحد بايستي خانمها �



  

  : نيگارا زشموآ به طمربو هزينه ختداپر )ج

  . نمائيد جعهامر نيگارا زشموآ ختداپر ولجد به نيگارا زشموآ ه هزين از عطالا ايبر

  ) ادرانبر جهت( ظيفهو منظا ضعيتو برگه تصوير  -4 

   موقت يا ئمدا يا معافيت رتكا �

   ظيفهو منظا كالسه رهشما كرذ با باالتر مقطع در تحصيل به لشتغاا هياگو �

   غيبت مهر ونبد خدمت به دهماآ فترچهد �

   نتظاميا و نظامي يهادنها از زيسربا خدمت ضمن نامه �

   وريفنا و تتحقيقا م،علو وزارت از اركمد تحويل زمجو نامه �

  ) يكترد و شدار(  تكميلي تتحصيال نموختگاآ نشدا ايبر قبلي تحصيلي مقاطع نيگارا زشموآ تعهد منجاا هنحو مفر و نشنامهدا تصوير -5

  . باالتر مقطع تتحصيال نپايا موقت هينامهاگو تصوير -6 

  . باشد مي كافي ركا به لشتغاا هياگو انعنو به آن فتوكپي يا و نشستگيزبا حكم صلا نشستهزبا انمندركا ايبر -7 

  . نمايند ئهارا را دخو 502 مفر و تعهد منجاا نامه صلا بايستي ورشپر و زشموآ به خدمت متعهدين -8 

  . نمايند ئهارا يگرد اركمد بر وهعال را دخو تعهد معد نامه بايستي مانهازسا و هادنها ساير خدمت متعهدين -9 

   عكس قطعه دو -10 

   ملي رتكا تصوير -11

  توماني ارهز مالياتي تمبر قطعه يك  -12 

   


