
یالت(برای دریافت گواهی پایان تحص موزش رایگان ویژه فارغ التحصیالن دانشگاه های دولتی دوره روزانهآنحوه انجام لغو تعهد )  

و امکانات تحصیل اطفال و جوانان  یین نامه اجرائی تبصره ماده هفت الیحه قانونی موضوع اصالح مواد هفت و هشت قانون تامین وسائلآبه استناد مواد 

فارغ التحصیالن دانشگاه های دولتی دوره روزانه باتوجه به تعهد آموزش رایگان برای دریافت دانشنامه و ریزنمرات تایید شده  12/03/1359انی مصوب ایر

ساس یافت ریزنمرات تایید شده جهت معادلسازی در دانشگاه های دیگر می بایست نسبت به لغو تعهد آموزش رایگان خود برادرجهت ترجمه و یا 

 اقدام نمایند.  02/11/1396/و مورخ 254407دستورالعمل  جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان وزارت علوم،تحقیقات و فناوری به شماره نامه 

 :جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگاندستورالعمل  گزیده ای از نکات مهم

 :به سه روش امکان پذیر می باشد لغو تعهد آموزش رایگان قید شده در گواهی موقت فارغ التحصیلی

 ) کم هزینه ترین روش برای لغو تعهد( دریافت گواهی عدم کاریابی از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی : (1

گواهی موقت فارغ التحصیلی خود را از  ماه فرصت دارند 5صرفاً از تاریخ فراغت از تحصیل برای دریافت گواهی مذکور کلیه فارغ التحصیالن   (1-1

نسبت به ثبت نام در دفاتر کاریابی معتبر زیر نظر اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهر محل سکونت  ماه 1ظرف مدت حداکثر نشگاه دریافت نموده و دا

بی برای لغو تعهد ،در غیر اینصورت گواهی عدم کاریاماه از تاریخ فراغت باید انجام شود 6انجام مراحل مذکور قبل از اتمام مهلت خود اقدام نمایند. ) 

  (خدمت معتبر نخواهد بود

 . قابل محاسبه می باشد یا معافیت دائم این فرصت برای آقایانی فاقد کارت پایان خدمت و معافیت دائم پس از تاریخ صدور کارت پایان خدمت :1 تذکر

 ماه از تاریخ صدور کارت مالک عمل می باشد.( 6) فرصت 

ماه  6ول به تحصیل می شوند، فرصت الفاصله بعد از فارغ التحصیلی مجددا در مقطع تحصیلی باالتر دوره روزانه مشغ: فارغ التحصیالنی که ب 2تذکر 

 ( پس از تاریخ فارغ التحصیل مقطع باالتر محاسبه خواهد شد. 1-1طبق مراحل بند) 

 )طوالنی ترین روش برای لغو تعهد( : از طریق گواهی انجام کار معتبرخدمت آموزش رایگان انجام  تعهد  (2

 د.( گواهی انجام کار معتبر به نوعی از اشتغال گفته می شود که شاغل مشمول بیمه باشد و سابقه بیمه مالک محاسبه انجام تعهد خدمت می باش2-1

 ( در موارد زیر فعالیت بدون سابقه بیمه به عنوان کار معتبر جهت انجام تعهد قابل قبول می باشدک2-2

ساعت در هفته و موسسات آموزش در صورت  10(گواهی تدریس معتبر از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی به میزان 2-2-1

 .ساعت در هفته بعنوان کارکرد تمام وقت تلقی می شود 16تایید نهاد مربوطه به میزان 

      به شرط داشتن پرونده مالیاتی به عنوان گواهی انجام کار براساس مدت اعتبار پروانه  (پروانه کسب معتبر که به حرف مختلف مشغول بکارند2-2-2

 .) شروع و پایان اعتبار پروانه کسب( مورد پذیرش است 

 ) پر هزینه ترین روش برای لغو تعهد( : پرداخت مبلغ معادل تعهد خدمت آموزش رایگان (3

 کار گزینه سابقه کار و پرداخت را همزمان انتخاب نمود. تذکر : می توان در صورت داشتن بخشی از سابقه

اوری تمامی مراحل مورود اشاره پس از دریافت اطالعات کافی و تکمیل مستندات می بایست از طریق پورتال سامانه سجاد وزارت علوم،تحقیقات و فن

 رغ التحصیل برای پیگیری تماس حاصل فرمائید.از سامانه مذکور با دانشگاه گنبدکاووس واحد فادریافت کد رهگیری  پس ازثبت و 

 

وجود دارد و   www.gonbad.ac.irالزم به ذکر است فایل دستورالعمل جامع لغو تعهد آموزش رایگان در سایت دانشگاه گنبدکاووس به نشانی *

 ن اقدام نمائید.جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید نسبت به مطالعه آ

  /https://portal.saorg.ir: آدرس الکترونیکی سامانه سجاد وزارت علوم،تحقیقات و فناوری*
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