
 : نمرات ریز و دانشنامه صدور جهت الزم مدارک

 

 جامع سامانه در ، رایگان آموزش خدمت تعهد لغو جهت بایستی  ، دانشنامه دریافت متقاضی  ، روزانه دوره  التحصیالن فارغ      

 به را آن وتاییدیه انجام را تعهد لغو مراحل و  نام ثبت  https://portal.saorg.ir نشانی به سجاد( سامانه دانشجویان) امور

 نمایند. دانشگاه آموختگان دانش ادراه تحویل ذیل مدارک همراه

 (1)رایگان آموزش تعهد لغو جهت ضروری توضیحات     

 (2)سجاد سامانه در نام ثبت مایراهن     

                    (3)  سجاد سامانه در تعهد لغو واستدرخ ثبت راهنمای     

 

        تحصیالت پایان موقت نامه گواهی اصل 

         ملی کارت کپی 

 ( ای شناسنامه مشخصات تغییر وجود صورت در ) شناسنامه کپی       

        باشد می ذیل موارد از یکی شامل که آقایان( جهت ) وظیفه نظام وضعیت مدرک : 

  خدمت از معافیت کارت یا خدمت پایان کارت شده اصل با برابر کپی      (1

 آن اعتبار مدت در موقت معافیت کارت      (2

 خدمت محل از انتظامی و نظامی نیروهای در استخدام گواهی      (3

 تحصیلی معافیت شماره ذکر با  جاری نیمسال در باالتر مقطع در  تحصیل به اشتغال گواهی      (۴

  دانشگاه به خطاب انتظامی و نظامی نیروهای از اولیه غیبت بدون ضرورت دوره خدمت به اشتغال نامه اصل      (۵

 خدمت متهدین خدمت به اشتغال گواهی      (۶

 آن اعتبار مدت در غیبت بدون خدمت به آماده برگ      (۷

  جدید پرسنلی (3*۴ ) عکس قطعه سه      (8      

          در  دامپزشکی، های رشته مذکر التحصیالن فارغ جهت ) ازآن معافیت یا و انسانی نیروی خدمت طرح انجام نامه 

 ( باشند نکرده ارایه را آن" قبال که صورتی
  
           باالتر مقطع در تحصیل ادامه صورت )در باالتر مقاطع آموزشی های دوره موقت گواهی اصل برابر کپی 

  
        قبلی مقاطع رایگان آموزش خدمت تعهد ایفای فرم و دانشنامه شده برابراصل کپی 

 قداما از قبل از قبل است الزم ، باشند می باالتر مقطع روزانه دوره اخراجی یا انصرافی دانشجوی که آموختگانی دانش : نکته

 . نمایید ارایه را خود بعدی ناتمام مقطع رایگان آموزش خدمت تعهد لغو نامه ، نظر مورد مقطع دانشنامه دریافت جهت

        الزامی رفاه صندوق حساب تسویه نامه ،ارائه باشد نموده اخذ دانشجویی وام تحصیل طول در آموخته دانش کهصورتی در 

 حاصل تماس (۴0۴ اخلی)د عرفانی آقای جناب رفاه اداره با مذکور نامه دریافت عدم و رفاه صندوق با تسویه صورت در باشد)می

 .فرمایید(
 

  
  

https://portal.saorg.ir/

