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 انجام مراحل ثبت نام سایت  •

 ثبت درخواست لغو تعهد •

 عودت اصل گواهینامه موقت پایان تحصیالت (در صورت صدور)  -۲

الزم به توضیح است افرادي که گواهینامه موقت آنها صادر و به دلیل داشتن تعهد به سازمان خاصی ارسال شده 
 است، الزم است اصل گواهینامه موقت خود را از سازمان مربوطه دریافت و تحویل دهند. 

 .صندوق رفاه مندرج در گواهینامه موقت تسویه حساب بدهی هاي  –3

 تماس حاصل نمائید.  اداره خدمات دانشجویی دانشگاهاین بدهی ها با جهت تسویه حساب  

لغو تعهدات آموزش رایگان مندرج در گواهینامه موقت (ویژه دانش آموختگان دوره روزانه) به یکی از سه روش  – 4
 ذیل: 

 ات ذیل: با مشخص الف) گواهی اشتغال به کار

 ذکر شماره و تاریخ دقیق شروع به کار و پایان آن و یا لغایت تا کنون از بخش دولتی یا خصوصی  •
 داراي مهر و امضاء و در سربرگ معتبر  •
 عنوان به دانشگاه صنعتی شیراز یا بدون عنوان و کلی باشد.  داراينامه  •

 

 چند نکته:

 امضاء و تاریخ شروع و پایان مشخص شده باشد.  ،داراي مهرسوابق بیمه اي می بایست *       

   اصل حکم کارگزینی و شاغل در ارگان  الزم استر به ارائه سوابق بیمه اي نیستند، تبصره: کسانی که قاد         
 دولتی را به همراه داشته باشند. 

 . سوابق کار همزمان با تحصیل در دوره روزانه دانشگاه ها پذیرفته نمی شود*      

    * در صورت کمتر بودن تعداد ماههاي کارکرد از سنوات تعهد آموزش رایگان، بایستی مابقی تعهدات پرداخت       
 شود. 

نامه از اداره کل کار و امور اجتماعی استان محل زندگی مبنی بر عدم دسترسی به فرصت شغلی پس از یکسال  ب)

 با مشخصات زیر:  از تاریخ فراغت از تحصیل
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پرونده تحصیلی هیچگونه تاییدیه اي دال بر اشتغال به خدمت در بخش دولتی یا خصوصی چه به در  •
  .ادامه تحصیل در مقطع باالتر موجود نباشد چه به صورت  روزمزد یا دائم و ،صورت حق التدریس 

 یک سال گذشته باشد.براي برادران از تاریخ پایان خدمت یا صدور معافیت  •

 پرداخت هزینه آموزش رایگان  ج)

 مشخص شدن وضعیت نظام وظیفه به یکی از موارد زیر  -5

 تصویر پایان خدمت یا معافیت  •
 برگه اعزام به خدمت بدون غیبت •
 نامه اشتغال به تحصیل با ذکر شماره و تاریخ کالسه نظام وظیفه با تاریخ معتبر •
 نیگواهی اشتغال به خدمت سربازي بدون داشتن غیبت قانو •
 گواهی اشتغال به کار رسمی در نیروهاي نظامی و انتظامی به همراه حکم کارگزینی •

 نامه موافقت دانشگاه مبنی بر استفاده فرد از تسهیالت بنیاد ملی نخبگان •

(ویژه یک برگ تصویر از دانشنامه ، ریز نمرات رسمی و نامه نحوه محاسبه تعهدات آموزش رایگان مقاطع قبلی  -6
 آموختگان تحصیالت تکمیلی)دانش 

 نامه لغو تعهدات بورس (ویژه دانش آموختگان بورسیه)  –۷

دوره ( روزانه/ شبانه و ...) دانشجو در آن نوع تصویر گواهینامه موقت مقاطع باالتر و یا نامه از مقطع باالتر که -8
که به روشی غیر از پرداخت هزینه آموزش رایگان جهت دریافت دانشنامه  یمتقاضیانویژه مشخص شده باشد. ( 

 نمایند) اقدام می

 
 


