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جهت درخواست  سيستان و بلوچستاندانشگاه دوره ي روزانه دانش آموختگان پذيرد.  مي صورت عتف وزارت از طريق سامانه سجاد آموزش رايگانلغو تعهد 

(سامانه ي جامع امور دانشجويان وزارت علوم  الزم است در سامانه سجادنمرات (كارنامه فارسي قابل ترجمه)، ابتدا  اصل مدرك تحصيلي (دانشنامه) و ريز

دستور بر اساس   دريافت نامه ي لغو تعهد آموزش رايگان از سامانه سجادثبت نام نموده  و نسبت به  portal.saorg.irتحقيقات و فناوري) به آدرس الكترونيكي 

  مدرك نمايند. گلستان  درخواستجامه آموزشي و قرار دادن آن در سامانه  العمل جامع ايفاي تعهد خدمت آموزش رايگان

  

  مراحل ثبت نام سامانه سجاد: 

 

   

  (دانشنامه) و ريزنمرات (كارنامه رسمي قابل ترجمه)دريافت اصل مدرك تحصيلي  جهتلغو تعهدات آموزش رايگان 
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  آموختگان دوره روزانه)دانشآموزش رايگان (ويژه  روش هاي لغو تعهد

 لغو تعهد از طريق انجام كار .١

  كاريابي عدم نامه طريق از تعهد لغو .٢

 لغو تعهد از طريق پرداخت هزينه .٣

 هزينه لغو تعهد از طريق انجام كار و پرداخت .٤

  (قرار دادن در سامانه سجاد) ارائه حكم بازنشستگي .٥

  لغو تعهد از طريق انجام كار  الف:

قيد تاريخ شروع و خاتمه) و مداركي كه نشان دهنده سابقه  ارائه و تحويل گواهي اشتغال به كار با مهر و امضاء (باانجام و ارائه ي سوابق كاري معتبر به صورت 
 رمز عبور در باالي صفحه ليست بيمهفاقد مهر و امضا است بايد شناسه كاربري و ه در صورتي كه ليست بيمه دانش آموختبيمه نامبرده در دوره مذكور باشد. 

  موجود باشد.

 ) ل) را نيز ارائه نمايند. چنانچهاص امضاء و مهر با دانش آموختگاني كه در بخش خصوصي اشتغال به كار دارند مي بايست سابقه بيمه تاييد شده 
 امضاء و مهر با ( مي باشند، ارائه آخرين حكم كارگزينيدانش آموختگان متقاضي لغو تعهد آموزش رايگان مستخدم رسمي، پيماني و قراردادي دولت 

  .باشد نمي بيمه سابقه ارائه به نياز و نمايد مي كفايت رايگان آموزش تعهد لغو جهت )اصل
  :در موارد زير فعاليت بدون سابقه بيمه به عنوان كار معتبر جهت انجام تعهد قابل قبول مي باشد  

 موسسات ساير ،هفته در ساعت ١٠ ميزان به)  دولتي غير و دولتي(  عالي آموزش موسسات ، ها دانشگاه از معتبر تدريس گواهي -١
  ه به عنوان كاركرد تمام وقت ، تلقي مي شود. هفت در ساعت ١٦ ميزان به مربوطه نهاد تاييد صورت در آموزشي

 نهپروا كشور، صنفي هاي سازمان از كسب پروانه جمله از ند،هست كاره ب مشغول مختلف حرف به كه افرادي معتبر كسب پروانه -٢
ر نهادهاي دولتي، غير دولتي و آزاد از تاريخ صدور، به شرط تمديد يا ساي و وكالت كارآموزي پروانه وكالت، پروانه مهندسين، اشتغال

  داشتن پرونده مالياتي به عنوان گواهي انجام كار در طول ساليان قابل پذيرش مي باشد. 

شركت مورد  از گواهي ارائه با فعاليت ثبات شرط به خصوصي، هاي شركت در عامل مدير عنوان به آموختگان دانش كاركرد مدت -٣
نظر و تصوير آگهي درج تاسيس و تغييرات شركت در روزنامه رسمي و ارائه گواهي پرداخت ماليات در مدت زمان فعاليت قابل پذيرش 

  مي باشد. 

 دتعه منزله به ذيربط هاي دستگاه سوي از حرفه اين به اشتغال گواهي ارائه با آموختگان دانش مطبوعاتي و هنري هاي فعاليت -٤
  لقي مي شود. ت
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 استعالم صورت در نمايد ارائه فوق موارد از غير به هايي حوزه در را قبولي قابل فعاليت گواهي اي آموخته دانش كه صورتي در -٥
  . گيرد قرار پذيرش مورد تواند مي نظر مورد گواهي) داخل دانشجويان امور كل اداره( سازمان موافقت و دانشگاه

كار در ساير مناطق كشور براي دانشجويان سهميه مناطق محروم متعهد به استانداري ها در صورت اعالم عدم نياز  انجام گواهي   -٦
    استانداري محل خدمت قابل قبول است .

در فوق مشروط بر اين است كه دانش آموخته در ايران حضور داشته باشد و دانشگاه مي تواند در صورت لزوم موارد  تمامي موارد مذكورتبصره: 
    مشكوك را از مرجع مربوطه استعالم نمايد.

   كاريابي عدم نامه طريق از تعهد لغوب: 

 تمعافي يا خدمت پايان كارت آموختگي دانش تاريخ از پس ماه شش تا فقط( مربوطه استان كار كل اداره از كاريابي عدم نامه تحويل و ارائه 
  . )توان اقدام نمود مي كار اداره به مراجعه جهت

 صيل حفرصت مذكور براي دانش آموختگاني كه بالفاصله در مقطع تحصيلي باالتر در دوره روزانه پذيرفته شوند ، بعد از فراغت از ت
  .مقطع باالتر محاسبه مي گردد

 از تاريخ فراغت از تحصيل براي گرفتن گواهي عدم كاريابي الزامي است. گذشت يكسال  

 اند بايد مدرك تحصيلي آن مقطع را نيز ارائه آموختگاني كه در مقاطع باالتر تحصيل نمودهالزم به توضيح است آن دسته از دانش
  نمايند.

 نبايد با تحصيل در دوره روزانه مقاطع باالتر تداخل داشته  گواهي اشتغال به كار و نامه عدم كاريابي براي لغو تعهد آموزش رايگان
  باشد.

 سويهت به نسبت كاريابي عدم طريق از  ها پس از اعالم عدم نياز دستگاه مربوطه مي تواند دانشجويان بورسيه و متعهد به دستگاه 
  .  نمايد اقدام خدمت تعهد

 ختگي (در مقاطع مختلف)، مبناي صدور نامه عدم كاريابي از اداره كل آمودر صورت انجام خدمت سربازي و يا معافيت پس از دانش
  (ويژه برادران) كار استان مربوطه بايد پس از تاريخ صدور كارت پايان خدمت سربازي و يا معافيت باشد.

 .ثبت نام در دفاتر كاريابي و دريافت گواهي عدم كاريابي توسط دانش آموخته يا وكيل وي امكان پذير است*  

 سال از تاريخ صدور آنها مي گذرد قابل قبول نمي باشد. امه هاي عدم كاريابي كه بيشتر از يكن  

  ١٣٩٩، و فروردين و ارديبهشت ١٣٩٨سازمان امور دانشجويان مدت سه ماه اسفند  ٠٦/٠٨/١٣٩٩مورخ  ٦٣٣٩٩/٤مطابق نامه شماره 
  .به دليل وجود كرونا در نظر گرفته نمي شود
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  (سامانه سجاد)) پرداخت هزينه (اعالمي از سوي امور دانشجويانلغو تعهد از طريق  ج:

كه سهميه آنها منطقه دو و سه بوده است مي توانند پس از درخواست دانشجو از اين دانشگاه و  ٩٠دانش آموختگان روزانه ورودي قبل از سال 
از حد نصاب گزينش آزاد باشند مدت تعهد خود را به يك برابر مدت تحصيل استعالم از سازمان سنجش آموزش كشور در صورتي كه حائز امتي

  تغيير دهند. 

 قابل خدمت محل استانداري نياز عدم اعالم صورت در ها استانداري به متعهد محروم مناطق سهميه دانشجويان براي هزينه محاسبه 
   .است قبول

 هزينه لغو تعهد از طريق انجام كار و پرداختد: 

  ).سامانه سجاد( پرداخت هزينه اعالمي از سوي امور دانشجويان ،كه سابقه كار يا بيمه كافي نيست صورتيدر 

  براي اخذ اصل مدرك تحصيلي (دانشنامه) با مراجعه به آموزش و پرورش محل خدمت خود، نسبت به دريافت فرم شماره شاغلين آموزش و پرورش
  ). فرم هاي مربوط در سامانه سجاد قرار داده شود(اقدام نمايند  ٥٠٢ همراه فرم) به تسليم دانشنامه بالمانع مي باشد( ١

  نكات مهم و قابل توجه در بررسي فرايند لغو تعهد آموزش رايگان

  رفته باشد گصورت ظرف مدت شش ماه  باالترين مقطع روزانه پس از فارغ التحصيليطبق دستورالعمل آموزش رايگان ثبت نام كاريابي بايد بالفاصله
  در غير اين صورت مورد تأييد نمي باشد و دانشگاه بر اساس قوانين، مبلغ بدهكاري اعالم مي نمايد.

  م هحتي اگر قبل از ورود به مقطع باالتر ثبت نام شده باشد  عدم كاريابي باشدمتقاضي لغو تعهد در مقاطع باالتر دانشجوي دوره روزانه  كهدر صورتي

نامه ي عدم كاريابي ن دانشجوي دوره روزانه محسوب مي شود و نمي تواند از عدم كاريابي استفاده نمايد. الزم به ذكر است، چوامكان پذير نيست 
  همزمان با تحصيل در مقطع باالتر دوره روزانه مورد قبول نمي باشد.

 ثبت نام در كاريابي حتما با رويت اصل گواهينامه ستان ها) بر اساس بخشنامه هاي وزارت كار به زير مجموعه هاي خود (ادارات كار و امور اجتماعي ا
و براي آقايان نيز عالوه بر اين مورد با داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم صورت مي گيرد، به همين علت  موقت پايان تحصيالت عكس دار

  چنانچه ثبت نام كاريابي قبل از صدور مدرك موقت يا كارت نظام وظيفه انجام شده باشد قابل قبول نخواهد بود.

 يكسال از تاريخ فراغت شش ماه مي باشد، بديهي است در زمان ارائه ي نامه از وزارت كار، بايد  ارائه ي نامه از وزارت كار مبني بر عدم كاريابي در مدت

  از تحصيل گذشته باشد.

 شمسي از تاريخ صدور كارت نظام وظيفه سپري شود.يكسال كامل عدم كاريابي بايد  ،طبق بخشنامه  

  طع قبلي يا همان مقطع مورد قبول نمي باشد.براي مقاسابقه كار همزمان با تحصيل در مقطع باالتر دوره روزانه  

  دانشجويان انصرافي و اخراجي براي همان مقطع ناتمام نمي دانش آموختگان مقاطع تحصيلي دانشگاهي قابل بررسي است و  برايعدم كاريابي صرفًا

  توانند از كاريابي استفاده كنند.

  ي شود و به ترتيب انجام مي گيرد.مقطع تحصيلي شروع مپايين ترين  رايگان از آموزشلغو تعهد 


