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جهت )ا اصل گواهينامه ـي( کارشناسیالتحصيالن دورة  ارغـجهت ف)امهـافت دانشنـرايط دريـش

 .و کارنامة ريز نمرات تائيد شده آنان بشرح زير می باشد( فارغ التحصيالن دوره کاردانی
 

 ( :يعني آنهايي که دانشجوي روزانه بوده اند)فارغ التحصيالن بهره مند از مزاياي آموزش رايگان  -

ارائه نامة انجام کار را بايد )بايد ميزان تعهد خدمت مندرج در گواهينامه فراغت از تحصيل را انجام داده باشند ( الف

شااهرود نوشاته شاود و    صنعتي الزم است اين نامه به عنوان دانشگاه ، از محل يا محلهاي انجام کار دريافت نمايند 

در  نوع سوابق کارهااي ماورد قلاول   . (آن در نامه قيد گردد(  سال/ماه/روز)و پايان ( سال/ماه/روز)تاريخ شروع به کار

 .و مدارک الزمه در آدرس اينترنتي دانشگاه موجود است 3صفحه 

برادران بعد از انجام خدمت وظيفه عماومي ياا معافيات دائا  و     )چنانچه موفق به يافتن کار نلاشند، الزم است ( ب

چنانچه . موسسات کاريابي مستقر در استان خود مراجعه نموده و ثلت نام نمايند به( خواهران بعد از اتمام تحصيل 

بعد از گذشت حداقل شش ماه، آن سازمان نتوانست فارغ التحصيل را به کار معرفي نمايد، نامه اي ملناي بار عادم    

ک ساال بعاد از تااريخ    اين ناماه حاداقل يا   ) کاريابي و فک تعهد به متقاضي داده تا آن را به دانشگاه تحويل نمايد 

 .به آنان تحويل  مي شود( پايان خدمت وظيفه عمومي برادران و تاريخ فراغت از تحصيل خواهران

در غير اين صورت و يا عدم طي مراحل مذکور، دانش آموخته ميتواند در ازاي واريز هزينة تحصايلي برابار نار     ( ج

ربوطه، جهت دريافت دانشنامه يا اصل گواهينامه و ريز مصوب وزارت علوم به حساب آن وزارتخانه و تحويل فيش م

جهت تساهيل  . مللغ آن براي رشته هاي مختلف و بر حسب سال ورود هر دانشجو متفاوت است. نمرات اقدام نمايد

در امر پرداخت مي تواند با ادارة فارغ التحصيالن اين دانشگاه بصورت تلفني تماس گرفته و از ميزان هزينة متعلقاه  

مارة حساب بانکي اطالع حاصل کرده و پس از پرداخت، فيش باانکي مربوطاه را باه هماراه سااير مادارک باه        و ش

 .صورت حضوري تحويل نمايد

را تماماا  پرداخات   ( مندرج در گواهينامه موقت يا دفترچه اقساط ) به صندوقهاي رفاه دانشجويان بدهي مربوط  -2

 . ارائه نمايند دانشجويان دانشگاه را دريافتي از امور تسويه حسابنامه نموده و 

تسويه حساب وام صندوقهاي رفاه ا گواهي انجام کار يا فيش بانکي مذکور ا کارت پاياان خادمت     ) موارد فوق  - 3

الزم است به همراه فرم تکميل شدة تقاضا ناماة   (اين دستورالعمل 11وظيفه يا معافيت دائ  يا موارد مندرج در بند 

  . تحويل اداره دانش آموختگان شود ش آموخته يا شخصي به نيابت از ايشان به صورت حضوري توسط دانپيوست 

آمااده تحويال    آن پس از وصاول درخواسات   یک ماه حداکثر دانشنامه يا اصل گواهينامه به همراه ريز نمرات - 4

 .خواهد بود 

يک قطعه عکس رنگي يا سياه و سافيد در  تواند جهت دانشنامه و کارنامه ريز نمرات هرکدام  دانش آموخته مي -5

 .شود تحويل نمايد در غير اين صورت از عکسهاي موجود در پروندة تحصيلي استفاده مي 3*  4قطع 

يا دانشانامة مقطاع قللاي را دريافات      يالزم است ابتدا گواهي اصلدانش آموختگان مقطع کارشناسي ناپيوسته  -6

جهات آنهاايي کاه از مقطاع     ) مراه فرم نحوة انجام تعهاد آماوزش رايگاان    به هرا آن  و تصوير اصلنموده باشند و 

 . ارائه نمايند ( تحصيلي قللي تعهد آموزش رايگان دارند

باا داشاتن وکالات     سات يبا يم رديبگ ليرا تحو دانشنامهاز شما   ابتيبه ن يگريشخص د ديهست ليچنانچه ما -7

ضامنا   .   يمعاذور  دانشانامه از دادن  نصاورت يا ريا در غ ديا مان دانشانامه  افات ياز جانب شما  اقدام به در يمحضر

 با مراجعه باه آدرس ساايت دانشاگاه   خواهشمند است قلل از مراجعه حضوري جهت دريافت دانشنامه و ريزنمرات 

 . از آماده بودن آن مطلع گرديد  اداره دانش آموختگان –مديريت امور آموزش   –آموزش  –شاهرود  صنعتي
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زم اسات يکاي از ايان    نلايد از لحاظ نظام وظيفة عمومي منعي داشته باشند لاذا ال ( برادران ) گان دانش آموخت -8

 .باشند  شرايط را دارا

 .باشند پايان خدمت يا معافيت دائ  الف ا داراي کارت

 .ب ا برگة اعزام به خدمت بدون مهر غيلت در زمان اعتلار ارائه دهند

به تحصيل مي باشند گواهي اشتغال باه تحصايل معتلار از آن دانشاگاه ارائاه      ج ا چنانچه در مقطع باالتر مشغول  

 .نمايند

د ا چنانچه در حال خدمت وظيفه عمومي هستند نامه اشتغال به خدمت از واحاد خادمتي خاود جهات ارائاه باه        

  .دانشگاه دريافت نمايند

ياد هيچگوناه تعهاد آماوزش رايگاان و      با عنايت به موارد مذکور، جهت دريافت مدارک فوق، فارغ التحصيل نلا -9

 .ضمنا  گواهينامة موقت را بايد عودت نمايد. بدهي به دانشگاه و صندوقهاي رفاه دانشجويان داشته باشد

دبيري به آموزش و پرورش الزم است عالوه بر مدارک فوق نامه اي ملناي بار   خدمت دانش آموختگان متعهد  -11

به همراه  محل خدمت مرات به شخص دانش آموخته از اداره آموزش و پرورشبالمانع بودن تحويل دانشنامه و ريزن

   .  بياورند 

دانشنامه و يا اصل گواهينامه و کارنامه ريز نمرات صرفا  جهت ترجمه و اداماه تحصايل در خاارج از کشاور     : توضيح

 .مورد استفاده قرار مي گيرد و در موارد استثنايي در داخل کشور قابليت استفاده داشته و ارزش ديگري ندارد

 

اداره دانش آموختگان                                                                                               

 

 

 (  2332 - 2335-2853داخلی)   223ـ   32392222ـ  9  : دانشگاه شماره تماس

  223-32392283: شماره تماس مستقيم اداره دانش آموختگان 

  223-32398822  دفتر اداره کل آموزش  شماره تماس مستقيم 

 www.shahroodut.ac.ir : صنعتی شاهرود دانشگاه یآدرس اينترنت

http://www.shahroodut.ac.ir/
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 سوابق انجام کاري مورد قبول جهت دريافت دانشنامه 

 اصل گواهينامه و کارنامه ريز نمرات تاييد شده 
 

نامه از آن اداره  رگزیني و یا با ارائهآخرین حکم کا ارائهبا انجام کار در ادارات، نهادها و سازمانهاي دولتي  

کهه در  ... ( رسمي ، پيماني ، قراردادي و) د با قيد تاریخ شروع و پایان کار و نوع استخدام جهت دانشگاه شاهرو

 . صورت استخدام قراردادي مي بایست قرارداد به صورت تمام وقت و تصویر قرارداد ارائه گردد 

به حرفه هاي مختلف مشغول بکارند و پروانة صادره از سوي نظام مهندسهي   پروانه کسب معتبر افرادي که -2

 .ارائه اصل پروانه ضروري است. از تاریخ صدور به عنوان گواهي انجام کار قابل پذیرش مي باشد

 .مي باشد سوابق کار مندرج در شناسنامه کار دانش آموختگان به عنوان گواهي انجام کار قابل پذیرش -3

دانش آموختگاني که با انعقاد قرارداد با دستگاههاي دولتي، عمومي، خصوصي، خهدمات خاصهي را    کارکرد -4

تهاریخ شهروع بهه     بها قيهد   از شهرکت مهورد نظهر    انجام کهار  در مدت معين به انجام مي رسانند، با ارائه گواهي

قابهل   ا یها کارفرمهایي  بيمه اي اعهم از خهویش فرمه   تصویر سوابق و ( سال/ماه/روز) و پایان (سال/ماه/روز)کار

 .پذیرش مي باشد

مدت کارکرد دانش آموختگان به عنوان مدیر عامل یا عضو هيات مدیره در شهرکتهاي خصوصهي، بها ارائهه      -5

و تصهویر سهوابق    در روزنامه رسهمي  تصویر آگهي درج آخرین تغييرات شرکتمورد نظر و از شرکت  گواهي

 .مي باشد بل پذیرشقا اي اعم از خویش فرما یا کارفرمایيبيمه 

دانش آموختگاني که به فعاليتهاي هنري، مطبوعاتي و یا پژوهشي اشتغال داشته اند با ارائه گهواهي اشهتغال    -6

به این حرفه از سوي دستگاههاي ذیربط و یا ارائه مدارکي دال بر اشتغال به این حرفه در مقاطع مختلف زمهاني  

 .ميتوانند نسبت به لغو تعهد خود اقدام نمایند(  مانند برگزاري نمایشگاه یا انتشار کتب) 

سهاعت در هفتهه    02ساعت در هفته و در موسسات آموزش عالي به ميهزان   22تدریس در مدارس به ميزان  -8

به عنوان کارکرد تمام وقت، تلقي شده و ایام کارکرد کمتر از حد نصاب فوق به نسبت ساعت کهارکرد در هفتهه   

 .ردگيمي مورد پذیرش قرار 

شاغلين در سپاه پاسداران انقالب  اسالمي گواهي انجهام کهار صهادره از اداره عمليهات و خهدمات پرسهنلي        -8

 .ستاد مشترک سپاه ه معاونت پرسنلي ویژه مدیریت  دانشجویي با ذکر تاریخ شروع به خدمت ارائه نمایند

 .مي باشد مدت زمان خدمت نظام وظيفه عمومي در محاسبة تعهد خدمت مورد قبول -9

سازمان امور دانشجويان وزارت  22/22/2393مورخ  323299/3/22طبق بخشنامه : تذکر 

علوم تحقيقات و فناوري لغو تعهد متقاضيان داراي سوابق کار صرفاً با بررسی سوابق بيمه اي 

 اعم از خويش فرما يا کارفرمايی آنان قابل انجام بوده و لغو تعهد با سوابق کاري فاقد سوابق

 . بيمه اي ممنوع می باشد 

 



4 

 

4 

 

 

  جهت دريافت درخواستفرم 

  دانشگاهی دانش آموختگان مدارک

 شاهرود صنعتي امور آموزشي دانشگاه  مدیریت

 باسالم 

 ...............................................در مقطههع   03    سهال  دانهش آموختهه    ...........................................فرزند   .................................................اینجانب 

اصهل   متقاضي دریافهت دانشهنامه   حضوريبصورت  ذیلدارک ههم تحویلبا  ............................................................رشتة

مند مي باشم خواهش  رات تایيد شدهکارنامه ریز نم ( دورة کارداني  دانش آموختگانبراي ) گواهينامه 

 .داست مقرر فرمائيد اقدام نماین

 □کاردانی / اصل گواهی موقت دوره کارشناسی .1

برای دانش آموختگاان مطعا    ) اصل و تصویر گواهینامه پایان تحصیالت و فرم لغو تعهد دوره کاردانی  .2

 □( کارشناسی ناپیوسته

 □ ز امور دانشجویینامه تسویه حساب صندوقهای رفاه دانشجویان ا .3

 □ .ریال از طریق دستگاه کارت خوان مستطر در اداره کل آموزش دانشگاه 232222پرداخت مبلغ  .4

 □ (برادران -شرایط دریافت دانشنامه 8بند )  مدارک مورد نیاز جهت مشحض شدن وضعیت نظام وظیفه .5

 □ (دوره روزانهمخصوص دانش آموختگان ) مدارک مورد نیاز جهت تسویه حساب آموزش رایگان  .6
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