
 

 

 

  ((سه روش لغو تعهد آموزش رايگان  ))

  (انجام كار )گواهي اشتغال به كار: (الف

 ممهور افرادي كه به صورت رسمي، پيماني يا قراردادي در ارگانها يا موسسات دولتي مشغول به كار مي باشند ارائه اصل آخرين حكم كارگزيني 

سنوات كاري و تاريخ شروع و پايان كار ذكر شده باشد در غير اينصورت نامه رسمي از اداره در حكم بايد ميزان ))موسسه الزامي است آن ارگان يا 

   .((كارگزيني ارگان مربوطه  الزامي است

 * .(قابل دريافت از سايت تامين اجتماعي)افرادي كه در بخش خصوصي مشغول به كار مي باشند ارائه پرينت از سابقه بيمه متقاضي الزامي است  

 باشد. سوابق كارهم زمان با تحصيل از كساني كه در دانشگاههاي آزاد  (دوره روزانه دولتي )بق كاري نبايستي در زمان تحصيل در مقطع باالترسوا

 در مقطع باالتر تحصيل مي كنند، پذيرفته است.  (نوبت دوم)،پيام نور و دانشگاههاي دولتي 

 زء سابقه كارمحسوب ميگردد.سابقه خدمت نظام وظيفه پس از فارغ التحصيلي ج 
 

  جهت آزاد سازي مدرك براي همان مقطع و مقطع قبلي قابل ارائه مي باشد. و براي آزاد سازي مقطع باالتر امكانپذير نخواهد  (بيمه)سوابق كاري

 . بود

  (انجام كار و پرداخت)خريداري شود .در صورت كمتر بودن تعداد ماههاي كاركرد از سنوات تعهد آموزش رايگان، بايستي الباقي تعهدات 

  . ، سابقه كار خود را ثبت نمايند (درج شده در اصل گواهينامه موقت)دانش آموختگان ، به همان مقدار تعهدات خدمت خود در آن مقطع*



 

 

 

  

  (نامه عدم كاريابي)نامه از اداره كل كار و امور اجتماعي استان محل زندگي:  (ب

 دران). مبني بر عدم دسترسي به فرصت شغلي پس از يكسال از تاريخ فراغت از تحصيل يا از تاريخ صدور كارت پايان خدمت يا معافيت دائم (براي برا 

زد يا (به شرط آنكه در پرونده تحصيلي هيچگونه تائيديه مبني بر اشتغال به خدمت در بخش دولتي يا خصوصي چه به صورت حق التدريس يا روزم

 دائم و ادامه تحصيل در مقطع باالتر روزانه موجود نباشد).  

اين فرصت براي آقايان درصورتي كه )فرصت دارند در دفاتر كاريابي ثبت نام كنند   نكته: دانش آموختگان از تاريخ دانش آموختگي تنها  

كارت نظام وظيفه بعد از فراغت از تحصيل صادر شده    (صدور كارت قابل محاسبه استباشد از تاريخ 

گذشت     از تاريخ فراغت از تحصيل براي دانش آموختگان داراي گواهي عدم كاريابي از اداره كار الزامي است(زمان احتساب

 ور كارت ميباشد) يك سال شمسي براي آقايان درصورتي كه كارت نظام وظيفه بعد از فراغت از تحصيل صادر شده باشد از تاريخ صد

 . 

 الزم به ذكر است عدم كاريابي همزمان با تحصيل در مقطع باالتر دوره روزانه قابل قبول نيست. 

 دانشجويان انصرافي و اخراجي براي همان مقطع ناتمام نميتوانند از كاريابي استفاده كنند. 

شش 

 ماه

 يكسال كامل شمسي

ثبت نام در كاريابي حتما با اصل گواهينامه موقت ( و براي آقايان عالوه بر اين مورد كارت پايان خدمت و يا معافيت دائم ) صورت 

 ميگيرد



 

 

 

 

  

  (پرداخت)خريد تعهدات : (ج

سيستم گلستان  420جهت مشاهده نرخ خريد تعهدات آموزش رايگان مصوب به سايت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و يا گزارش 

  (پسورد سيستم گلستان، با آموزش دانشكده تماس حاصل فرمائيدجهت دريافت رمز و )مراجعه نماييد 

جهت .  تسويه حساب بدهيهاي صندوق رفاه ،بدهي خوابگاه و كمك هزينه تحصيلي مندرج در گواهينامه موقت الزامي است ---تذكر

تماس حاصل  (نشگاه اداره خدمات دانشجويي دا )031 – 33912433 – 33912412تسويه حساب، ميتوانيد با شماره تلفنهاي 

  . نمائيد

  

 افرادي كه در چند مقطع دانش آموخته گرديدند الزم است به ترتيب از مقطع پايين تر اقدام به لغو تعهد آموزش رايگان كنند. 

 براي لغو تعهد مقطع باالتر ارائه لغو تعهد مقاطع قبلي الزامي است.

 ابتدا آن مقطع را بايد لغو تعهد كنند. دانشجوياني كه مقاطع اخراجي و يا انصرافي دارند

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 مدارك الزم جهت صدور دانشنامه 

  

 گواهي موقت  اصل 

  (كليه صفحات)تصوير شناسنامه

 تصوير كارت ملي

 )صفحه اول(تصوير پاسپورت 

 (ويژه برادران)تصوير وضعيت نظام وظيفه 

حتما باید برابر با  تصوير وضعيت نظام وظيفه(

 اصل دفتر اسناد رسیم باشد(

 زمينه سفيد 3*4قطعه عكس جديد 2 

 و يا اشتغال به تحصيل مقطع باالتر)تصوير گواهي موقت مقطع باالتر 

  (همراه با ذکر کالسه معافیت تحصییل

)بسته به يا  اصل نامه عدم كاريابي يا اصل حكم كارگزيني و پرينت بيمه

  تعهدتان در سامانه سجاد(نحوه لغو 



 

 

 

 پرينت نامه ي لغو تعهد از سامانه سجاد

 )براي دانشجويان ارشد و دكترا( تصوير دانشنامه مقطع قبلي 

 صوير فرم نحوه انجام تعهدات مقطعت

 )براي دانشجويان ارشد و دكترا(قبلي

عدم بدهي به صندوقهاي رفاه   

ونییک انجام به صورت )دانشجويان الکتر

 (میشود

 

 

درصورت فراموشی پسورد گلستان با 

 .دانشکده خود تماس بگیریدآموزش 

 

 -دانشگاه صنعتي اصفهان-در صورت لزوم پس از تهيه و تكميل مدارك فوق الذكر مدارك را به آدرس اصفهان

 پست سفارشي يا پيشتاز نمائيد. 84156-83111كد پستي  -8اتاق شماره -اداره كل آموزش

 of.iut.ac.ir grd @ :  الکترونیکپست 
 



 

 

 

 

راهنماي تصويري لغو تعهد آموزش رايگان در سامانه سجاد  

مدارك جهت صدور المثني  مدارك جهت صدور دانشنامه

 دانشنامه به همراه فايل هاي پيوست

  

 در كانال تلگرامي: 

@daneshnameh_iut  

  

  تماس بگيريد03133912353و  03133912362درصورت داشتن هر گونه سوال با شماره تلفن 

 

 of.iut.ac.ir grd @ :الکترونیکپست 
 


