
 

مورد نیاز جهت آپلود مدارک 

 کردن:

 

 یآموختگان مقطع کارشناسمراحل انجام لغو تعهد خدمات آموزش رایگان دانش
     

  
 

 
 
    ( به شرط عدم بدهی به صندوق رفاه دانشجویان) و دریافت دانشنامه )لغو تعهد(  جهت شروع فرآیند آزاد سازی مدرک آموختگاندانشکلیه  ( 1 

 نمایند. مراجعه  دانش آموختگان واحدبه  می بایست

 است.الزامی  آموختگانواحد دانشو اصل گواهی موقت مربوطه به  دانشجوییتسویه حساب صندوق رفاه  نامهارائه جهت آغاز فرآیند لغو تعهد،  (1 نکته

 https://portal.saorg.ir  رسسازمان امور دانشجویان به آد سامانه مراجعه به ( 2

 

 سازمان امور دانشجویان و  تکمیل کردن درخواست لغو تعهد و دریافت شماره پیگیری گزینه مشاهده مراجعه به سامانه  فوق و  (3

و بعد از به  تکمیلضریب امنیتی را  و در انتهای صفحه،کلیک نموده  در سامانه مربوطهروی شماره پیگیری بر ، پرداخت هزینه آموزش رایگانجهت  (4 

 نمائید.مبلغ مورد نظر را به صورت آنالین پرداخت صفحه پرداخت، مشاهده  روز رسانی و 

از  صادر شده اصل نامه کاریابی می بایستاقدام به لغو تعهد می نمایند،  کاریابی از طریق عدمکه سابقه کار با بیمه ندارند و  فارغ التحصیالنی (3نکته

این مورد حتی با  .ارائه نمایند لغو تعهدبه کارشناس  با ارائه کارت ملیحضوری بصورت شخصاً و ، عالوه بر آپلود نمودن در سامانه را وزارت کارسوی 

  نیست.سپردن وکالت محضری به شخص دیگر نیز قابل انجام 
روز دریافت دانش در شده و پس از پرینت برگه لغو تعهد، اعالم  آموختهدانشبصورت پیامک به  سامانهتوسط نتیجه  ،لغو تعهد فرآینداتمام  پس از (4نکته

 تحویل نمایند.مدیریت امور آموزشی آموختگان واحد دانشبه  ، برگه را نامه

 

 

: 

 

     
 

 

   96664486شماره تماس واحد پشتیبانی سامانه سجاد:                        64542665شماره تماس مرکز آموزشهای الکترونیکی و آزاد: 
      64542317شماره تماس صندوق رفاه دانشگاه: 

-3 ریز نمرات مقطع مربوطه -2 (آقایان)ویژه نظام وظیفه به  یا کپی برگه معرفیارائه اصل  نداشتن گواهی موقت، مربوطه ) در صورت مقطع تحصیلیگواهی موقت -1

-خدمت یا معافیت )برای  افرادی که فاقد کارت پایانارت پایانک-5 پشت و رو( به انضمام یک قطعه عکسکارت ملی ) -4توضیحات شناسنامه صفحه  صفحه اول و

از سازمان امور دانشجویان یا گواهی اشتغال به تحصیل در مقاطع باالتر و یا داشتن برگ اعزام به خدمت فقط  خدمت یا معافیت می باشند، ارائه نامه معافیت تحصیلی،

 اجتماعی. صل گواهی انجام کار به انضمام پرینت سابقه بیمه از سایت تأمین ا -6 بدون داشتن غیبت و مهلت اعزام به خدمت ضروری می باشد( از نظام وظیفه

 برای مشاغل دولتی صرفا کپی حکم کارگزینی کفایت می کند. (2نکته

 شده فوق()عالوه بر مدارک اعالم   ارائه مدارک ذیل برای  دانشجویان بورسیه : -7

 نامه لغو تعهد بورسیه از واحد متبوعه.      -

 

 

  نهائی سامانه سجاد( )خروجیاست.  روز کاری از تاریخ مندرج در برگه لغو تعهد 15 مدت زمان صدور دانشنامه**

 آدرس: بهمدیریت امور آموزشی دانشگاه  وبگاه آماده تحویلهای دانشنامه -آموختگان دانشبخش به جهت اطالع از آماده بودن دانشنامه، 

https://ugrad.aut.ac.ir/   .مراجعه شود 

شنبه و در روزهای لغو تعهد برگه با در دست داشتن  تواندمی یا وکیل ایشان آموختهدانششخص   ،مربوطه مدارک  جهت دریافت دانشنامه و **

 .مراجعه نماید آموختگان مدیریت امور آموزشیواحد دانشبه  11لغایت  8دوشنبه از ساعت 

https://portal.saorg.ir/
https://ugrad.aut.ac.ir/

