
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

  

دانش نامه و فرايند تحويل 

  ريز نمرات رسمي



دانشجوياني  مربوط به( انجام تعهد خدمت آموزش رايگان ازطريق ارائه گواهي انجام كار معتبر

  قبل را در دوره روزانه گذرانده اند) عكه مقط
 و باشد بيمه مشمول شاغل كه ميشود گفته اشتغال نوعي به رايگان آموزش خدمت تعهد انجام براي معتبر كار

سوابق بيمه بايد تاييد شده و داراي مهر و امضا سازمان ).مالك محاسبه انجام تعهد خدمت مي باشد بيمه سابقه
انجام تعهد خدمت  احكام كارگزيني نهادهاي دولتي و عمومي غيردولتي با مهروامضا براي(تامين اجتماعي باشد

گواهي تدريس معتبر از دانشگاهها، موسسات آموزش عالي (دولتي و .آموزش رايگان مورد قبول مي باشد
ساعت ١٦ آموزشي در صورت تاييد نهاد مربوطه به ميزان ساعت در هفته و ساير موسسات١٠ زانغيردولتي) به مي

پروانه كسب معتبر افرادي كه به حرف مختلف مشغول به كار هستند از جمله پروانه .در هفته مورد تاييد ميباشد
 سازمان آموزي وكالت،پروانهكار مهندسين، پروانه وكالت،پروانه اشتغال كسب از سازمانهاي صنفي كشور، پروانه

غيردولتي و آزاد از تاريخ صدور به شرط تمديد يا داشتن  نهادهاي دولتي و ساير و پزشكي دامپزشكي و نظام
عنوان مديرعامل  آموختگان به كاركرد دانش مدت.پرونده مالياتي به عنوان گواهي انجام كار قابل پذيرش ميباشد

موردنظر و تصوير آگهي درج تاسيس و  شركت از گواهي ارائه فعاليت با اثبات شرط خصوصي به هاي شركت در
قابل پذيرش  زمان فعاليت تغييرات شركت در روزنامه رسمي و ارائه گواهي پرداخت ماليات در مدت

فعاليتهاي هنري و مطبوعاتي دانش آموختگان با ارائه گواهي اشتغال به اين حرفه از سوي دستگاههاي .ميباشد
دانش آموختگان ميتوانند مبلغ تعهد مقاطع پايين تر را پرداخت و .تعهد تلقي مي شود منزله انجام ذيربط به

ارائه گواهي انجام كار براي هر مقطع بايستي بعد از تاريخ  .باالتر ارائه دهند گواهي انجام كار خودرا براي مقطع
از تاريخ فراغت از تحصيل، ترك  انجام خدمت وظيفه عمومي پس.فراغت از تحصيل فرد در آن مقطع باشد

متقاضي محسوب شده و تاريخ و مدت زمان مندرجدر  تحصيل يا اخراج جزء خدمات موثر در انجام تعهد خدمت
گواهي انجام كار در حين تحصيل مقطع باالتر براي مقاطع پايينتر .كارت پايان خدمت مبناي محاسبه ميباشد
انجام  .نباشد براي مقاطع قبلي قابل قبول خواهد بود ل به تحصيلدر صورتيكه متقاضي در دوره روزانه مشغو

تعهد خدمت آموزش رايگان از طريقپرداخت هزينهدانش آموختگان ميتوانند كل هزينه آموزش رايگان خود را 
در صورتي كه انجام كار معتبر قادر به پوشش كامل تعهدات آموزش رايگان نباشد مابقي هزينه .پرداخت نمايند

 تاريخ از آموختگان تعهد خدمت آموزش رايگان با استفاده از گواهي عدم كاريابيدانش انجام. پرداخت است قابل
تحصيالتدر دفاتر  پايان موقت گواهينامه اصل داشتن دست در دارندبا فرصت ماه شش فقط آموختگي دانش

فراغت از تحصيل  وظيفه بعد از كه كارت نظام اين فرصت براي آقايان در صورتي .كاريابي تقاضاي كار نمايند
 .صادر شده باشد بعد از تاريخ صدور كارتپايان خدمت يا معافيقابل محاسبه مي باشد

 پذيرفته روزانه دوره در باالتر تحصيلي مقطع در بالفاصله كه صورتي در آموختگان دانش براي مذكور فرصت
 تحصيل از فراغت تاريخ از سال يك گذشت.فراغت از تحصيل در مقطع باالتر محاسبه مي گردد از بعد شوند
اجتماعي مراكزاستان الزامي مي  كاروامور كل ادارات از كاريابي عدم گواهي داراي آموختگان دانش كليه براي
مي يا كارت معافيت زمان احتساب يك سال براي آقايان از تاريخ صدور كارت پايان خدمت وظيفه عمو. باشد

زمان احتساب يك سال براي دانش آموختگان از آخرين مقطع تحصيلي .گرفته مي شود دائم از خدمت در نظر



زمان اقدام به  صورتي كه از تاريخ فراغت از تحصيل تا عدم كاريابي در گواهي.دوره روزانه قابل قبول است
غال در پرونده يا سابقه بيمه نداشته باشد موردقبول مربوط به اشت لغوتعهد خدمت هيچ گونه تاييديه تحصيلي

 دانش خدمت تعهد (باالتر مقطع رشته در مرتبط بودن صورت در) باالتر در مقاطع كاريابي عدم اعالم.ميباشد
دانشجويان شاغل به تحصيل در كليه دوره هاي مقاطع .تحصيلي قبلي را نيز لغو مي نمايد مقاطع آموختگان در

لغو تعهد خدمت آموزش رايگان مقطع  باالتر دوره روزانه نمي توانند گواهي عدم كاريابي در حين تحصيل براي
دانش آموختگاني كه همزمان در دو رشته تحصيل نموده اند مي توانند با استفاده از گواهي .قبلي ارائه نمايند

رشته نسبت به لغو تعهد خدمت اقدام نمايند.( ثبت نام براي كاريابي در صورت  براي هر كدام از دو عدم كاريابي
آزادسازي يك مقطع تحصيلي با سابقه كار و مقطع ديگر با .(باشد دانش آموختگي در دو رشته امكان پذيرمي

انند از فرصت عدم كاريابي جهت دانشجويان انصرافي، اخراجي نمي تو.گواهي عدم كاريابي امكان پذير نمي باشد
لغو تعهد خدمت آموزش رايگان با استفاده از حكم .لغو تعهد آموزش رايگان مقطع ناتمام استفاده نمايند

بازنشستگي و نامه ازكارافتادگيلغو تعهد خدمت دانش آموختگان بازنشسته با ارائه حكم بازنشستگي و به شرط 
دمت دانش آموختگان، دانشجويان انصرافي و اخراجي به علت از لغو تعهد خ.حضور در كشور بالمانع است

انجام تعهد خدمت با ذكر صريح عبارت ٌ نامبرده قادر به  كارافتادگي و از دست دادن اهليت و عدم توانايي
 .استان محل تحصيلشان انجام ميشود هاي علوم پزشكي كاركردن نمي باشد ٌ از سوي شوراي پزشكي دانشگاه


