شرایط دریافت دانشنامه فراغت از تحصیل و ریز نمرات تأیید شده
دانشنامه ،مدرك قطعی فارغ التحصیلی دانشجو محسوب میشود و بیشتر براي فارغ التحصیالنی که قصد ارائهي مدرك
فارغ التحصیلی خود به خارج از کشور و ترجمهي آن را دارند ،استفاده میشود .فارغ التحصیل براي دریافت آن ،الزم
است ،شرایط زیر را دارا باشد.
 -1پرینت تأیید شدهي لغو تعهد آموزش رایگان از سامانه سجاد وزارت علوم به آدرس زیر:
https://portal.saorg.ir
تذکر  :1کلیه دانشآموختگانی که در دورههاي روزانه تحصیل نمودهاند ،داراي تعهد خدمت بوده و به منظور دریافت
دانشنامه ،ابتدا باید با مراجعه به پرتال سازمان امور دانشجویان ،به آدرس فوق ،نسبت به لغو تعهد خدمت
آموزش رایگان اقدام نمایند .دانشآموخته پس از تأیید دانشگاه و سپس وزارت عتف ،نسبت به چاپ فرم
نحوهي تعهدات آموزش رایگان اقدام نماید .آنگاه ،به صورت فیزیکی ،کد رهگیري و فرم چاپ شده را به
مدیریت محترم آموزش تحویل دهد.
تذکر  :2کارشناسان مجتمع ،هیچگونه اختیاري در خصوص ثبت نام و لغو تعهد دانشآموختگان ،در سامانه سجاد
ندارند .لطفاً در این خصوص سؤال نفرمایید.
تذکر  :3دانشجویان انصرافی و اخراجی روزانه نیز باید از طریق سامانه سجاد ،لغو تعهد انجام دهند.
تذکر  :4جهت اطالع دقیق از ضوابط لغو تعهد آموزش رایگان ،آیین نامهي لغو تعهد خدمت آموزش رایگان مطالعه
گردد.
 -2اعاده اصل گواهینامه موقت دوره کارشناسی که قبالً دریافت نموده است.
 -3پرداخت کامل بدهی و تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان و ارائه نامه تسویه حساب آن به اداره
دانشآموختگان.
 -4تکمیل فرم درخواست صدور دانشنامه.
 -5دانشآموختگان (برادران) نباید از نظر نظام وظیفه منعی داشته باشند ،لذا الزم است داراي یکی از شرایط زیر
باشند:
الف :کارت پایان خدمت(یا فتوکپی برابر اصل آن) یا معافیت دائم(یا فتوکپی برابر اصل آن) داشته باشند.
ب :دارندگان کارت معافیت موقت(کفالت ،پزشکی ،معافیت برادر و غیره) در مدت اعتبار آن.
ج :برگهي اعزام به خدمت ،بدون مهر غیبت داشته باشند.
د :چنانچه در مقطع باالتر مشغول به تحصیل هستند ،گواهی اشتغال به تحصیل معتبر از آن دانشـگاه و ذکر شماره
معافیت تحصیلی دریافت نمایند.

ه :چنانچه در حال خدمت وظیفه عمومی هستند ،نامهي اشتغال به خدمت ،از واحد خدمتی خود ،جهت ارائه به
دانشـگاه ،دریافت نمایند.
و :چنانچه در استخدام نیروهاي نظامی و انتظامی هستند ،گواهی صادره مبنی بر استخدام در نیروهاي مذکور.
ز :دارندگان گواهی صادره از سازمان وظیفهي عمومی و معاونتهاي وظیفهي عمومی سراسر کشور.
ح :دارندگان گواهی اشتغال به تحصیل و یا خدمت در وزارت بهداشت ،وزارت آموزش و پرورش ،سازمان کشتیرانی
جمهوري اسالمی ایران ،آموزشگاه فنون هواپیمایی(موضوع مواد  8 ،7 ،6و  9قانون خدمت وظیفهي عمومی).
تذکر  :1هنگام دریافت دانشنامه ،تاریخ برگهي سبز نباید گذشته باشد.
تذکر  :2هنگام دریافت دانشنامه ،نباید بیش از دو هفته از تاریخ نامهي اشتغال به خدمت گذشته باشد.
تذکر  :3از هر یک از موارد فوق ،یک برگ فتوکپی به همراه داشته باشید.
 -6دانشآموخته میتواند جهت دانشنامه دو قطعه عکس رنگی  3*4جدید تحویل نماید در غیر این صورت از عکسهاي
موجود در پروندة تحصیلی استفاده میشود.
 -7مبلغ  10000ریال بابت ابطال تمبر
 -8دانشنامه فقط به صورت حضوري پس از دریافت رسید تحویل میگردد .امکان ارسال پستی وجود ندارد.
 -9چنانچه شخص دیگري(حتی والدین دانشآموخته) قصد دارد به نیابت از دانشآموخته دانشنامه را تحویل بگیرد،
میبایست با داشتن وکالت محضري از جانب او اقدام به دریافت دانشنامه نماید.
تذکر  :1براساس فرم تعهد ،که مفاد آن مورد قبول دانشآموخته یا والدین ایشان است ،فقدان ،آسیب یا هرگونه
مورد دیگر که پس از تحویل روي میدهد ،به عهدهي دانشآموخته میباشد .در این زمینه ،مجتمع
آموزش عالی گناباد ،هیچگونه مسئولیتی ندارد.
تذکر  :2همراه داشتن کارت شناسایی معتبر ،براي هر فردي که قصد دریافت دانشنامه دارد(دانشآموخته یا وکیل
ایشان) الزامی است.

نکات مهم:
 -1دانشنامه یا اصل گواهینامه و کارنامه ریز نمرات موقت ،صرفاً جهت ترجمه و ادامهي تحصیل در خارج از کشور
مورد استفاده قرار میگیرد و در موارد استثنایی ،در داخل کشور قابلیت داشته وارزش دیگري ندارد.
 -2گواهینامه موقت ارزش کاریابی ،استخدامی و ادامهي تحصیل در ایران را دارد و کامالً معتبر میباشد .در صورت
عدم نیاز به دانشنامه ،گواهینامه موقت خود را دریافت کنید.
 -3تاکید می شود ،تحویل دانشنامه ،منوط به تحویل اصل گواهی موقت می باشد.

