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 تعاریف

 دوره و شده پذیرفته عالی آموزش مراکز در تحصیل جهت شده اعالم ضوابط برابر که شود می اطالق فردی به : آموخته دانش

 پایان به موفقیت با تحصیلی سنوات مجاز مدت در آموزشی های نامه آئین در مندرج موارد براساس و کامل طور به را تحصیلی

 باشد. رسانده

 لیکن باشد می گردد می ثبت استاد توسط دانشجو درسی نمره نآخری که است روزی نامه آیین براساس :آموختگی دانش تاریخ 

 و کاردانی مقاطع برای ، ورودی و مقطع هم دانشجویان فراغت یختار پراکندگی و نظمی بی از جلوگیری و رویه وحدت بمنظور

 های سال نیم پایان یکسان بصورت آنها فراغت تاریخ گردند، می التحصیل فارغ سال نیم یک در عادی شرایط با که کارشناسی

  باشد. می شده بینی پیش

 از فراغت مبنای است، ضروری رساله یا نامه پایان از دفاع و ارائه نگارش،  مراحل که تکمیلی تحصیالت مقاطع با رابطه در

  .بود خواهد دفاع روز و فوق مراحل طی تحصیل

 که روزانه دوره نآموختگا دانش کلیه ایرانی، جوانان و اطفال تحصیل امکانات و وسایل  تامین قانون باستناد : رایگان آموزش

 تحصیالت مدت تناسب به دین، ادای منظور به خود تحصیالت اتمام از پس مکلفند اند، نموده استفاده رایگان آموزش تسهیالت از

 خود شده تایید ریزنمرات یا و دانشنامه به نیاز که صورتی در را قانونی وخدمات تعهدات کلیه نامی ثبت نهائی سهمیه و خود

 نمایند. لغو دارند

 تعهدات: ومیزان رایگان آموزش ها سهمیه انواع

 تحصیل مدت برابر -هدشا رزمندگان، آزاد، یک، منطقه سهمیه-۱ 

   باشند می خدمت متعهد تحصیل مدت دوبرابر -محروم ومناطق بومی عشایر پنج، و چهار سه، و دو مناطق سهمیه-۲ 

  .ندارند خدمتی تعهد  دانشجویانی یا و پرداز( )شهریه شبانه های دوره شدگان پذیرفته-۳

 ذیربط وموسسات مراکز به محرمانه صورت به که است آموخته دانش وتعهدات تحصیلی وضعیت کننده بیان :تحصیلی تائیدیه

 ، موسسات درخواست اساس بر تحصیلی تاییدیه  است ذکر به الزم گردد. مند بهره آن قانونی مزایای از ،تا شود می ارسال

 .الزامیست  تحصیلی تاییدیه کننده درخواست موسسه نام گرددوذکر می صادر مجاز خصوصی یا و رسمی سازمانهای

 خدمت تعهد مدت قید با مشخص، مقطع و رشته در تحصیالت اتمام بر دال ای نامه  گواهی : تحصیالت پایان موقت  نامه گواهی

 باشد. می دانشجویان رفاه صندوق بدهی و گانرای آموزش

 خدمت تعهد مدت قید بدون مشخص، مقطع و رشته در تحصیالت اتمام بر دال ای نامه  گواهی : تحصیالت پایان  نامه گواهی

 باشد. می آموخته دانش تعهدات کلیه تسویه بر مبنی دانشجویان، رفاه صندوق بدهی و گانرای آموزش

 ای حرفه ارشد،دکتری کاردانی،کارشناسی،کارشناسی )دوره رسمی های آموزش دوره پایان شده صادر مدارک به :  نامه دانش

 باشد. می آموخته دانش تعهدات کلیه تسویه بر مبتنی که شود، می اطالق تخصصی( دکتری و

 بصورت یا کامل حساب تسویه شامل )که رفاه صندوق بدهی تکلیف تعیین و دانشگاه واحدهای کلیه با حساب تسویه : حساب تسویه

 باشد( می دفترچه دریافت با اقساط

 آموختگی، )دانشعلت هر به تحصیل اتمام هنگام به دانشجویان رفاه صندوق های بدهی کلیه تسویه :رفاه صندوق حساب تسویه

 شود می گفته ( انصراف و اخراج

 آموزش تعهد ایفای و دانشجویان رفاه صندوق های بدهی کلیه تسویه  ،هدانشگا با حساب سویهت شامل :قطعی حساب تسویه

 رایگان

 جامع دستورالعمل در مندرج های روش از یکی طریق از رایگان آموزش خدمت تعهدات کلیه لغو : رایگان آموزش تعهد ایفای

 رایگان موزشآ تعهد لغو



 
 

 


