
و  قابل توجه فارغ التحصیالن دوره روزانه متقاضی صدور دانشنامه))

 ((ریز نمرات قابل ترجمه

 

 از مقاطع پایین انجام گیرد. لغو تعهد می باید

 جهت لغو تعهد ابتدا در سامانه سجاد به آدرس ذیل ثبت نام نمایید.

https://portal.saorg.ir 
وزارت دانشگاه و سازمان امور دانشجویان پس از ثبت نام در سامانه فوق مدارک باید توسط 

 التحصیالن داده شود._صدور دانشنامه تحویل اداره فارغ و سپس مدارک جهتعلوم تایید 

  :مدارک الزم جهت دریافت دانشنامه

 تحویل اصل گواهی موقت دانش آموختگی -1

 4در 3قطعه عکس  دو -2

سامانه سجاد قابل  که پس از تایید نهایی توسط سازمان امور دانشجویان، ازنامه لغو تعهد  -3

 دریافت است.

 تسویه حساب با امور دانشجویی برگه نهایی در صورت داشتن بدهی -4

 پرداخت شهریه گواهی انجام کار یا (نحوه ثبت نامسامانه سجاد ) لغو تعهد از طریق -5

تاییدیه اداره کار مبنی بر عدم کاریابی صورت می گیرد. ارائه اصل  آموزش رایگان یا

گواهی انجام کار حکم کارگزینی نامه از محل کار مبنی بر ابتدا و انتها اشتغال و اصل 

 نامه اداره کار.

کدواژه و رمز کاربری سازمان تأمین اجتماعی  ارائه ضمناً در صورت داشتن سوابق بیمه

 است.جهت بررسی الزامی 

https://portal.saorg.ir/
https://uok.ac.ir/JiroCMS/Files/Upload/WebSites/edu/laghvetaahod.pdf
https://uok.ac.ir/JiroCMS/Files/Upload/WebSites/edu/laghvetaahod.pdf


 زمان تحویل دانشنامه همراه داشتن اصل کارت پایان خدمت الزامی می باشد.در  -6

خواست لغو تعهد ارائه دانشنامه و برگه لغو تعهد مقطع قبلی الزامی می در صورت در -7

 باشد.

 

 ،گواهی اشتغالدر زمان اعتبار برگه اعزام ،نشنامه با ارائه کارت پایان خدمتصدور دا

صیلی مقطع ح،گواهی اشتغال به تحصیل با ارائه معافیت تبدون غیبت اولیه سربازیبه 

 فوق امکانپذیر می باشد.

حتماًدر شش  فارغ التحصیالنی که می خواهند از طریق اداره کاریابی لغو تعهد نمایند

بخشنامه فوق قابل اجرا می  فعالًماه اول ثبت نام نمایند تا حقی از آنان ضایع نگردد.)

 باشد.(

 آقایان پس از صدور کارت پایان خدمت می توانند در اداره کار ثبت نام نمایند.

و اصل کارت  تحصیلیفارغ الجهت ثبت نام در اداره کاریابی ارائه آخرین مدرک 

 الزامی می باشد. پایان خدمت

 انجام شود. ارائه آخرین مدرک تحصیلی می بایدثبت نام در اداره کاریابی با 


