شـرایط دریـافت دانشنـامه (جهت دانش آموختگان دورة کارشناسی) ،اصل گواهینامه
(جهت دانش آموختگان دوره کاردانی) و کارنامة ریز نمرات تایید شده

ارائه گواهینامه یا دانش نامه به دانش آموختگان بنا به درخواست متقاضی(پیوست  )1با داشتن شرایط زیر امکان پذیر است:

 -1انجام امور دانش آموختگی و تصفیه حساب با دانشگاه
 -2تصفیه حساب قطعی با صندوق رفاه دانشجویان با پرداخت بدهی به صندوق مذکور
 -3لغو تعهد خدمت آموزش رایگان دانشجویان دوره روزانه
 -4تعیین تکلیف وضعیت نظام وظیفه (آقایان)
 -5مدارک مورد نیاز


 -1انجام امور دانش آموختگی و تصفیه حساب با دانشگاه
در صورت عدم تصفیه حساب با دانشگاه با مراجعه به واحدهای تعیین شده در پیوست  2نسبت به انجام تصفیه حساب اقدام گردد.

 -2تصفیه حساب قطعی با صندوق رفاه دانشجویان با پرداخت بدهی به صندوق مذکور
با مراجعه به امور دانشجویی دانشگاه نسبت به تصفیه حساب با صندوق رفاه دانشگاه اقدام و نامه مربوطه اخذ گردد.

 -3لغو تعهد خدمت آموزش رایگان دانشجویان دوره روزانه
دانش آموختگانی که از خدمات آموزش رایگان استفاده نمودهاند (دوره روزانه) میبایست قبل از هرگونه اقدام با مراجعه به سامانه سجاد
به آدرس  https://portal.saorg.irنسبت به لغو تعهد آموزش رایگان به یکی از روش های زیر اقدام نمایند:
 -1-3انجام تعهد خدمت آموزش رایگان از طریق ارائه گواهی انجام کار معتبر
 -2-3پرداخت هزینه تحصیلی معادل تعهد خدمت آموزش رایگان
 -3-3لغو تعهد خدمت آموزش رایگان از طریق ارائه گواهی عدم کاریابی قابل قبول
 -4-3لغو تعهد خدمت آموزش رایگان از طریق بازنشستگی
 -5-3لغو تعهد خدمت آموزش رایگان از طریق از کارافتادگی
 -1-3انجام تعهد خدمت آموزش رایگان از طریق ارائه گواهی انجام کار معتبر
انجام تعهد خدمت آموزش رایگان از طریق ارائه گواهی انجام کار معتبر به یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
 -1 -1-3کار معتبر برای تعهد خدمت آموزش رایگان به نوعی از اشتغال گفته میشود که شاغل مشمول بیمه باشد و ساابهه بیماه
مالک محاسبه انجام تعهد خدمت میباشد .این افراد میبایست گواهی انجام کار با ذکار تااریش شاروه باه کاار(روز/مااه/ساال) و پایاان
(روز/ماه/سال) یا پرینت تایید شده سوابق بیمه صادره از سوی سازمان تامین اجتماعی ارائه نمایند.
 -2-1-3گواهی تدریس معتبر از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به میازان  11سااعت در هفتاهس ساایر موسساات آموزشای در
صورت تایید نهاد مربوطه به میزان  11ساعت در هفته به عنوان کارکرد تمام وقت تلهی میگردد.
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 -3-1-3مدت کارکرد دانش آموختگان به عنوان مدیرعامل در شرکتهای خصوصی به شرط اثبات فعالیت با ارائه گواهی از شارکت
مورد نظر و تصویر آگهی درج تاسیس و تغییرات شرکت در روزنامه رسمی و ارائه گواهی پرداخت مالیات در مادت زماان فعالیات قابال
پذیرش میباشد.
 -4-1-3پروانه کسب معتبر افرادی که در مشاغل مختلف مشغول به کارند از جمله پروانه کسب از سازمانهای صنفی کشورس پروانه
اشتغال مهندسینس پروانه وکالتس پروانه سازمان دامپزشکی و سایر نهادهای دولتیس غیردولتی و آزاد از تاریش صدور باه شارط تمدیاد یاا
داشتن پرونده مالیاتی به عنوان گواهی انجام کار در طول سالیان قابل پذیرش میباشد.
 -5-1-3انجام خدمت وظیفه عمومی پس از تاریش فراغت از تحصیلس ترک تحصیل یاا اخاراج جازء خادمت ماوثر در انجاام تعهاد
خدمت متهاضی محسوب شده و تاریش و مدت زمان مندرج در پشت کارت پایان خدمت وظیفه عمومی مبنای محاسبه میباشد.
تبصره  :1ارائه گواهی انجام کار برای هر مهطعی باید بعد از تاریش دانش آموختگی فرد در آن مهطع باشد.
تبصره  :2گواهی انجام کار در حین تحصیل مهطع باالتر برای مهاطع پاایین تار در صاورتی کاه متهاضای در دوره روزاناه مشاغول باه
تحصیل نباشدس قابل قبول خواهد بود.
 -2-3پرداخت هزینه تحصیلی معادل تعهد خدمت آموزش رایگان
دانش آموختگان در صورتی که تمام یا قسمتی از تعهد خدمت آموزش رایگان را بواسطه گواهی انجام کار معتبر ایفا ننمایندس مایتوانناد
تعهد خدمت خود را بطور کامل یا به تناسب عدم انجامس به سازمان امور دانشجویی از طریق سامانه سجاد بازپرداخت نمایند.
 -3-3لغو تعهد خدمت آموزش رایگان از طریق ارائه گواهی عدم کاریابی قابل قبول
لغو تعهد خدمت آموزش رایگان با استفاده از گواهی عدم کاریابی با توجه به رعایت موارد زیر امکانپذیر است:
 -1-3-3دانش آموختگان از تاریش دانش آموختگی فقط  6ماه فرصت دارند در دفاتر کاریابی تهاضای کار نمایند.
 -2-3-3این فرصت برای آقایان در صورتی که کارت پایان خدمت نظام وظیفه بعد از فراغت از تحصایل صاادر شاده باشادس بعاد از
تاریش صدور کارت قابل محاسبه میباشد.
 -3-3-3فرصت مذکور برای دانش آموختگان در صورتی که بالفاصله در مهطع تحصیلی باالتر در دوره روزانه پذیرفته شوندس بعاد از
فراغت از تحصیل در مهطع باالتر محاسبه میگردد.
 -4-3-3گذشت یکسال از تاریش فراغت از تحصیل برای کلیه دانش آموختگان دارای گواهی عدم کاریابی از ادارات کال کاار و اماور
اجتماعی مراکز استانس الزامی میباشد.
 -5-3-3زمان احتساب یکسال شمسی برای آقایان از تاریش صدور کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا معافیت در نظر گرفتاه مای-
شود.
 -1-3-3زمان احتساب یکسال برای دانش آموختگان از آخرین مهطع تحصیلی دوره روزانه قابل قبول است.
 -7-3-3دانشجویان شاغل به تحصیل در کلیه دورههای مهاطع باالتر دوره روزانه نمیتوانند گواهی عدم کاریاابی در حاین تحصایل
برای لغو تعهد خدمت آموزش رایگان مهطع قبلی ارائه نمایند.

 -4تعیین تکلیف وضعیت خدمت نظام وظیفه (آقایان)
تعیین تکلیف وضعیت نظام وظیفه طبق یکی از موارد زیر انجام خواهد شد:
 -1-4دارای کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم باشند.
 -2-4دارندگان گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر استخدام در نیروهای مذکور
 -3-4دارندگان گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر اشتغال به خدمت دوره ضرورت بدون غیبت اولیه
 -4-4دارندگان گواهی اشتغال به تحصیل یا خدمت در وزارت بهداشتس آموزش و پرورشس سازمان کشتی رانای و آموزشاگاه فناون
هواپیمایی
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 -5-4دارندگان برگه اعزام به خدمت دوره ضرورت بدون غیبت در مدت اعتبار آن
 -1-4دارندگان اشتغال به تحصیل بر اساس شماره معافیت معتبر
 -7-4دارندگان گواهی رسمی مبنی بر اتمام خدمت دوره ضرورت از یگان خدمتی
تبصره  :دانش آموختگان متعهد خدمت دبیری به آموزش و پرورش الزم است عالوه بر مدارک فوق نامهای مبنی بر بالمانع بودن تحویل
دانشنامه و ریزنمرات به شخص دانش آموخته از اداره آموزش و پرورش محل خدمت به همراه بیاورند.

 -5مدارک مورد نیاز
متهاضی باید شخصاً یا فردی به نیابت از ایشان بصورت حضوری نسبت به تحویل مدارک ذیل به اداره دانش آموختگان اقدام نمایند.
 -1فرم درخواست دانشنامه  -2اصل گواهینامه موقت دوره کارشناسی/کاردانی  -3اصل و تصویر گواهینامه پایان تحصایالت و فارم لغاو
تعهد دوره کاردانی (برای دانش آموختگان مهطع کارشناسی ناپیوسته)  -4گواهی تصفیه حسااب وام صاندوق هاای رفااه  -5دو قطعاه
عکس -1 3*4تصویر صفحات اول و توضیحات شناسنامه و تصویر کارت ملی  -7مدارک مورد نیاز جهت مشخص شدن وضاعیت نظاام
وظیفه (بند  4شرایط دریافت دانشنامه)  -8پرینت لغو تعهد آموزش رایگان از سامانه سجاد ( مخصوص داناش آموختگاان دوره روزاناه)
 -9اصل مدارک بارگذاری شده در سامانه سجاد جهت لغو تعهد ( مخصوص دانش آموختگان دوره روزانه)
تبصره :دانش آموختگانی که بنا به دالیلی امکان مراجعه حضوری جهت تحویل مدارک فوق را ندارند میتوانند مدارک مورد نیااز را باا
مسئولیت شخصی به آدرس (شاهرود – بلوار دانشگاه -دانشگاه صنعتی شاهرود – اداره کل آموزشس کد پستی  )3119995111با پسات
سفارشی ارسال و بصورت تلفنی با شماره تماس ( 123 -32392214داخلی  – 2584دبیرخانه آموزش کال) از وصاول و کامال باودن
مدارک اطمینان حاصل نمایند .الزم به ذکر است صرفاً درصورت تکمیل بودن مدارک ارسالی مراحل صدرو دانشنامه انجام خواهاد
شد.

توضیحات:
 -1ارائه دانشنامه به دانش آموختگان دارای گواهینامه موقت یا گواهینامه پایان تحصیالت منوط به تسلیم اصال گواهیناماه ماذکور باه
موسسه میباشد.
 -2دانش آموختگان مهطع کارشناسی ناپیوسته الزم است گواهی اصلی مهطع قبلی یا کپی برابر با اصل آن را نیز ارائه نمایند.
 -3دانشنامه یا اصل گواهینامه به همراه ریز نمرات حداکثر یک ماه پس از وصول درخواست آماده تحویل میباشد.
 -4چنانچه مایل هستید شخص دیگری به نیابت از شما دانشنامه را تحویل بگیرد می بایست با داشتن وکالت محضاری از جاناب شاما
اقدام به دریافت دانشنامه نماید در غیر اینصورت از دادن دانشنامه معذوریم .الزم به ذکر است میتوانید در پایان وقات اداری شانبه هار
هفته لیست به روز رسانی شدهِ دانشنامههای صادره را با مراجعه به آدرس اینترنتی دانشگاه صنعتی شااهرود > آموزش > مادیریت اماور
آموزشی > تابلو اعالنات مشاهده و سپس جهت دریافت دانشنامه مراجعه نمایید.
 -5دانشنامهس اصل گواهینامه و کارنامه ریز نمرات صرفاً جهت ترجمه و ادامه تحصیل در خارج از کشور مورد استفاده قارار مای گیارد و
در موارد استثنایی در داخل کشور قابلیت استفاده داشته و ارزش دیگری ندارد.
اداره دانش آموختگان
شماره تماس دانشگاه  9 :ـ  32392222ـ 223
شماره تماس داخلی اداره دانش آموختگان  ( :داخلی) 2335- -2853
شماره تماس مستقیم دفتر اداره کل آموزش 223-32398822
آدرس اینترنتی دانشگاه صنعتی شاهرود www.shahroodut.ac.ir :
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پیوست 1
فرم درخواست دریافت
مدارک دانشگاهی دانش آموختگان

مدیریت امور آموزشی دانشگاه صنعتی شاهرود

باسالم
اینجانب  .................................................فرزند

 ...........................................با کد ملی ...........................................

دانش آموخته سال

 13.................در مهطاع  ............................................. ..رشتة  ....................................................با تحویل ماادارک ذیل متهاضی دریافت:
دانشنامه 
اصل گواهینامه ( برای دانش آموختگان دورة کاردانی) 
کارنامه ریز نمرات تایید شده
می باشم خواهشمند است با توجه به ارسال /تحویل مدارک ذیل دستور اقدام الزم صادر نمایید.
.1
.2
.3
.4
.5
.1
.7
.8
.9

اصل گواهینامه موقت دوره کارشناسی  /کاردانی □
اصل و تصویر گواهینامه پایان تحصیالت و فرم لغو تعهد دروه کاردانی (برای دانش آموختگان مهطع کارشناسی ناپیوسته) □
نامه تصفیه حساب صندوقهای رفاه دانشجویان از امور دانشجویی دانشگاه □
دوقطعه عکس □ 3*4
پرداخت مبلغ  271.111ریال از طریق دستگاه کارت خوان مستهر در اداره کل آموزش دانشگاه □
تصویر صفحات اول و توضیحات شناسنامه و تصویر کارت ملی □
مدارک مورد نیاز جهت مشخص شدن وضعیت نظام وظیفه (بند  4شرایط دریافت دانشنامه) □
پرینت لغو تعهد آموزش رایگان دریافتی از سامانه سجاد ( مخصوص دانش آموختگان دوره روزانه) □
اصل مدارک بارگذاری در سامانه سجاد جهت لغو تعهد آموزش رایگان( مخصوص دانش آموختگان دوره روزانه) □

نام و نام خانوادگی:
تاریخ:

شماره تماس:
امضاء
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پیوست 2
مراحل تسویه حساب فارغ التحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه صنعتی شاهرود

مراحل تسویه حساب فارغ التحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه صنعتی شاهرود
1

آموزش دانشکده (فعال کردن تسویه حساب و درج آخرین آدرس محل سکونت و کد پستی در سیستم گلستان)

2

معاونت پژوهشی (پردیس مهندسی و فناوری های نوین – کتابخانه مرکزی)

3

مدیریت امور مالی (بدهی شهریه  -سازمان مرکزی – طبقه دوم )

4

مدیریت امور مالی (جمعدار اموال – سازمان مرکزی – طبقه دوم )

5

امور دانشجویی (اتوماسیون تغذیه – پردیس مرکزی– سلف سرویس مرکزی)

6

امور دانشجویی (کمک هزینه -پردیس مرکزی -مدیریت امور دانشجویی)

7

معاونت پژوهشی (پردیس مرکزی – مرکزکامپیوتر دانشگاه)
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