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 پیوستهالتحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی فرایند اجرایی فارغ

دفتر برنامه  مطابق سرفصل مصوبخود را کلیه واحدهای مورد نیاز برای دانش آموختگی  الزم استمقطع کارشناسی پیوسته  جویاندانش

نامه اعالمی گروه آموزشی اخذ و با موفقیت در بر اساس بر دروسوزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با رعایت پیش نیاز  ریزی آموزش عالی

آموزش به الزم است تقاضای بررسی و ارسال پرونده دانشجو  تحصیلی نمرات در کارنامه یپس از ثبت تمامسنوات مجاز تحصیلی بگذرانند. 

آخرین نمره جهت انجام مراحل فارغ  ماه پس از ثبت 3الزم به ذکر است، دانشجویان مقطع کارشناسی باید حداکثر تا . گرددارائه  دانشکده

التحصیلی خود مراجعه نمایند و در غیر این صورت مشمول پرداخت تعرفه بر اساس مصوبه هیات امنای دانشگاه خواهند شد. در این 

تحصیل برای ، رعایت سنوات مجاز تحصیل و اخذ مجوزهای ادامه هانیازآموزشی، رعایت پیشرعایت مقررات پرونده از نظر  مرحله ابتدا

پرونده  پس از تلفیقمی گردد. ال دانشگاه ارس آموزشیبه مدیریت سپس  بررسی وتوسط آموزش دانشکده ...،  دانشجویان مشروطی و

رعایت از نظر دانشجو مجدداً آموزشی پرونده ، با پرونده موجود در بایگانی معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه سالی از دانشکدهرا

نهایی می  در واحد ثبت نام و پذیرش دانشگاه بررسی و کنترلآیین نامه ها، شیوه نامه ها و سرفصل مصوب  طبق آموزشیمقررات کلیه 

  رجاع می گردد.ااب و صدور مدرک متناسب سانجام تسویه حبه واحد فارغ التحصیالن جهت  های تایید شده پرونده در نهایتو  گردد

 

 پیوسته مقطع کارشناسی هی موقتمدارك الزم جهت صدور گوا( 1
 و ریز نمرات اصل گواهی موقتشامل  پلم و پیش دانشگاهییدمدارک  .1

 دیپلم و پیش دانشگاهی تحصیلی تاییدیهدریافت  .5

 آموختگان دانشگاهدانش تکمیل فرم تسویه حساب و تحویل آن به واحد .3

 عودت اصل کارت دانشجویی .4

 به صندوقعدم بدهی ، یا تایید رفاه صندوق اقساط دفترچه داشتن .2

  پرداخت هزینه ابطال تمبر .6

 ارائه اصل کارت ملی .7

  3*4 جدید عکس قطعه دو .9

 دریافت نمایند. گواهی موقتتوانند، با دارا بودن یکی از شرایط ذیل می آقاآموختگان دانش .8

  اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیتارائه 

  غیبت درج بدونتبر و با تاریخ معرگ اعزام به خدمت بارائه اصل و کپی  

  گواهی اشتغال به خدمت از محل خدمت سربازی بدون درج غیبت ارائه 

  محل تحصیل با ذکر شماره معافیت تحصیلیدانشگاه مقطع  گواهی اشتغال به تحصیل از کارشناسی ارشد،در مورد دانشجویان 

  یبه همراه کپی کارت دانشجوی

 فهیبه نظام وظمعرفی   نامه ،یلیالتحص موقت فارغ یگواه یبجارا نداشته باشند،  فوقگانه که شرایط چهار آقاآموختگان دانش تبصره(

آن را به فه عمومی ظیوانجام مراحل  یبرا آموخته و دانش کنند یم افتیدر صادره یلیتحص تیدانشجو و لغو معاف لیبر اتمام تحص یمبن

 . دنمای یارائه م فهینظام وظ زمانسا

سیه و مامور به تحصیل مجاز به دریافت گواهی موقت نبوده و فقط گواهی فراغت از تحصیل )تاییدیه تحصیلی( آموختگان بوردانش  .11

قادر به دریافت مدرک  بورسبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا مرجع اعطای بورس صادر می شود و تا زمان اعالم لغو تعهد 

 باشند.نمی
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 پیوسته کارشناسیو اصل ریز نمرات  دانشنامه مدارك الزم جهت صدور( 2
 سازمان امور دانشجویان وزارت علوم )فقط مخصوص دانش آموختگان دوره روزانه (سامانه ارائه برگ کد اصالت آزاد سازی مدرک از  .1

 جهت دریافت دانشنامه پیوستهکارشناسی  اصل گواهی موقت تحویل .5

 (دو عدد) 3*4عکس جدید تمام رخ  .3

 ارائه اصل کارت ملی .4

 مبنی بر عدم بدهی دانشجویان صندوق رفاهتسویه حساب از ائه نامه ار .2

 )مختص آقایان(آموختگان کارت پایان خدمت یا کارت معافیت الکترونیک برای دانش تصویرارائه اصل و  .6

 :ارائه مدرکی مبنی بر نحوه انجام لغو تعهد آموزش رایگان دانش آموخته .7

 دانشجویان و دارند ایران در خدمت تعهد تحصیل، مدت برابر یک  ، شاهد و آزاد1از منطقه  دانشجویان روزانه پذیرفته شده (1تصبره 

دارند که برای انجام تعهد خدمت بایستی در سازمانهای دولتی و یا  خدمت تعهد تحصیل، مدت برابر دو 3 و 5 منطقه شده پذیرفته

 تاریخه سوابق بیمه ای خطاب به دانشگاه مبنی بر اشتغال به کار با ذکر ای از آن سازمان به همرا غیر دولتی مشغول به کار بوده و نامه

وزارت  سامانه جامع امور دانشجویان) http://portall.saorg.ir سجاد سامانه در آموخته دانش توسط و گردیده صادر پایان و شروع

پس از  سوابق بیمه ای مورد نیاز جهت لغو تعهد کار وبه  اشتغالمدت زمان است الزم اری گردد. بارگذعلوم، تحقیقات و فناوری( 

 .و به سوابق قبل از دانش آموختگی دانشجویان مشمول آموزش رایگان ترتیب اثر داده نخواهد شد باشددانشجو  التحصیلی فارغ

وارد ذیل را نیز ارائه بایست یکی از مآموختگان شاغل عالوه بر مدارک فوق، جهت دریافت دانشنامه و اصل ریزنمرات می( دانش5تبصره 

 نمایند.

  دولتیها و ادارات سازمان رسمی حکم کارگزینی کارکنانآخرین 

 های دولتی به صورت شرکتی و... ( در سایر ارگان--/--/--به کار با تاریخ شروع به کار ) اشتغال گواهی 

 رورش و افراد بورسیه نامه مبنی بر اتمام تعهد خدمت از محل خدمت و یا محل بورس متعهدین خدمت به آموزش و پ 

 باشند )با اعالم تاریخ شروع به کار)کار میمشغول به های خصوصیشرکت و یا سازمان کار برای افرادی که درگواهی اشتغال به-

ای از شماره بیمه و سوابق بیمهاعالم ثبت شرکت(، ( و مهر و امضاء رسمی، شماره و تاریخ ثبت و داشتن کپی آگهی --/--/-

 بیمه گر مربوطه با مهر و امضا رسمیسازمان 

ماه پس از تاریخ صدور کارت پایان خدمت یا  6پس از تاریخ فارغ التحصیلی و یا  ماه 6حداکثر تا می توانند آموختگان دانش (3تبصره 

. برای این اداره کار و امور اجتماعی استان محل سکونت خود مراجعه نمایند از فارغ التحصیلی جهت کاریابی به پسمعافیت خدمت 

( با کپی گواهینامه موقت به دفتر کاریابی یلیفارغ التحصدانش آموختگان پس از فراغت از تحصیل )در شش ماهه اول پس از منظور 

تاریخ فراغت از تحصیل و به شرط رعایت حداقل  نماید. پس از سپری شدن یکسال ازمحل سکونت خود مراجعه نموده و ثبت نام می

کل تعاون، کار و مراجعه نموده و در نهایت از اداره به اداره کار و امور اجتماعی مربوطه شش ماه نوبت بیکاری در صورت عدم کاریابی 

-دریافت می تحقیقات و فناوریو یا وزارت علوم،  ای مبنی بر عدم کاریابی خطاب به دانشگاه محل تحصیلاستان نامه رفاه اجتماعی

اشتغال به الزم به ذکر است که . بایستی مدنظر قرار گیرد که در بازه زمانی مجاز باشدتاریخ اعتبار نامه صادره  تاریخ صدور ونماید. 

های دولتی و شگاهدان کار و یا گواهی )نامه( صادره از اداره کل کار و تعاون مبنی بر عدم کاریابی، همزمان با اشتغال به تحصیل در

  باشد.دوره روزانه قابل قبول نمی

با ارائه حکم بازنشستگی نیازی به نامه انجام در صورتی که بازنشستگی آنها پس از تاریخ دانش آموختگی باشد افراد بازنشسته ( 4تبصره 

 کار ندارند.

آموزش  مدت تعهد خدمتریالی هزینه  الزم استرده باشند، آموختگانی که شاغل نبوده و از فرصت کاریابی نیز استفاده نکدانش( 2تبصره 

از طریق سامانه سجاد ، و سنوات تحصیلی متناسب با سال ورود ، تحقیقات و فناوری ووزارت علوم تعرفهخود را طبق  رایگان

http://portall.saorg.ir نمایند دریافتدانشنامه خود را  پس از طی سایر مراحل و پرداخت نماید. 
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 اخذ و ارائه نامه عدم کاریابی جهت افرادیکه در مقطع باالتر دوره روزانه مشغول به تحصیل می باشند قابل قبول نخواهد بود .( 6ه تبصر

 مقطع در تحصیل ادامه تاییدیه یا و استخدامی تاییدیه گونه هر فرد آموزشی پرونده در کاریابی عدم نامه ارائه زمان در چنانچههمچنین 

 .بود نخواهد پذیرش و قبول قابل کاریابی عدم نامه باشد موجود بیمه پرداخت ویا کار انجام سابقه یا و روزانه دوره باالتر

دانش آموختگانی که در چند مقطع از آموزش رایگان در دانشگاهها بهره مند بوده اند جهت دریافت دانش نامه و ریز نمرات تایید  .9

 تعهد اقدام نمایند.شده بایستی از مقاطع پایین تر جهت لغو 

 دریافت نامه لغو تعهد الزم است، قبل از هر اقدامی اطالعات خواسته شده در سامانه سجادآزاد سازی مدرک و جهت  .8

http://portall.saorg.ir  را تکمیل نموده و پس از تایید آن ابتدا از طرف دانشگاه محل تحصیل و سپس تایید وزارت علوم، پرینت

به همراه سایر مدارک و به دانشگاه محل تحصیل تحویل  کل تعاون، کار و رفاه اجتماعیهمراه با نامه سازمان یا اداره نامه لغو تعهد را 

)شامل اصل گواهی موقت، اصل نامه ادره کل کار و یا درا بودن سابقه  پیوسته دانشنامه و اصل ریز نمرات کارشناسی جهت صدور

جهت دریافت دانشنامه اقدام  (آقایانرفاه و اصل کارت پایان خدمت برای  قعدم بدهی به صندوبیمه تایید شده ، اصل نامه اشتغال و 

 نامه و ریز نمرات پس از پایان مراحل سامانه سجاد امکان پذیر خواهد بود.لذا مراحل صدور دانش. نمایند

توانند با می، به دانشگاه مراجعه کنندامه( )گواهینامه موقت و دانشنآموختگانی که به هر دلیل نتوانند جهت دریافت مدرک دانش .11

 نموده تا مدارک به وکیل قانونی آنها تحویل داده شود. شخص دیگری را به دانشگاه معرفی ،نامه محضریدادن وکالت
 

 مدارك الزم جهت صدور ریز نمرات و تاییدیه تحصیلی  (3
 یا هم مقطع در حال تحصیل درخواست از دانشگاه مقطع باالتر .1

تحصیل بوده و تعهد خدمت دارند )جهت مشغول به دانشگاه آزاد اسالمی  آموختگانی که دردانشمحضری جهت  نامهایه فرم تعهدار  .5

 دریافت فرم کلیک نمایید(

 (1376سال  )قبل از قدیم سنوات دانشجویان برای رفاه صندوق حساب تسویه ارایه برگ و پرداخت بدهی  .3

 درخواست نمایند تا  جدیددانشگاه محل تحصیل  زا ، بایدشوندمقطع باالتر مشغول به تحصیل میآموختگانی که در دانش (1تبصره 

 .ددریافت نمای مکاتبهاز طریق  دانشگاه قبلی را از آنها و تاییدیه تحصیلی نمرات ریز

 گردد.محل درخواست ارسال میدانشگاه تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات به صورت محرمانه به  (2تبصره 

ها را دارند، تنها با لغو تعهد آموزش رایگان به ارسال ریز نمرات دانشجویان انصرافی و اخراجی که قصد تحصیل در دانشگاه( 3بصره ت

 باشد.پذیر میصورت کامل امکان


