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ماه مي باشدد  شدرا و و مددار      دوبا توجه به كثرت پرونده هاي در حال بررسي مدت زمان صدور دانشنامه حداقل 

 مورد نياز جهت صدور دانشنامه به شرح ز ر مي باشد:

 مدارك عمومي:  الف(

 اصل گواهي موقت پا ان تحصيالت  -1

 تصو ر تمامي صفحات شناسنامه  -2

 تصو ر كارت ملي  -3

 عدد تمبر هزار توماني از بانک ملي سر خيابان استادان  ک-4

پشدت   از آنهدا  كدي  جد د با زمينه سفيد، بدون روتوش، تمام رخ كه مشخصات سدللي در   3*4دو قطعه عكس  -5

  نو سي شده باشد

دسدتوراععمل جدام     22تصو ر مدار  الزم براي تعيين وضعيت خدمت وظيفه عمدومي آقا دان بدر اسداد مداده       -6

)شا ان ذكر است با توجه به ابطال كارت هاي پا ان خدمت و معافيت قدد مي، اراهده كدارت هوشدمند      آموزش را گان

 وظيفه حسب مورد ضروري مي باشد(  نظام

 و صددور هاي  هز نه بابت صنعتي اروميه دانشگاه اختصاصي درآمدهاي حساب بهر ال   222/252  مبلغ پرداخت -7

 2دانشنامه

 تصفيه حساب كليه وام هاي در افتي از اداره رفاه و اخذ برگه تصفيه حساب از صندوق رفاه دانشلو ي  -8

 مقاط  پا ين ترتصو ر مدر  دانشنامه  -9

 ب( دانش آموختگان دوره شبانه : 

بده ببدت ندام در سدامانه سدلاد       نه جهت در افت دانشنامه و ر زنمرات مقط  شبانه نيدازي دانش آموختگان دوره شبا

 ندارد سازمان امور دانشلو ان 

 مدارك اختصاصي)مختص دانشجويان روزانه، تعهد دبيري و بورسيه(:  (ج

ل از ارسدال مددار    دانشلو ان روزانه، تعهد دبيري و بورسيه، عالوه بر موارد اشاره شده در بند اعف، مدي با سدت قبد   

مراجعه نموده و  http://portal.saorg.irخود، به سامانه جام  خدمات آموزشي سازمان امور دانشلو ان به نشاني 

ور دانشنامهفرآيند صد  

 

http://uut.ac.ir/files/edu/files/ayin.pdf
http://uut.ac.ir/files/edu/files/ayin.pdf
http://uut.ac.ir/files/edu/files/ayin.pdf
http://portal.saorg.ir/
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پس از مطاععه دقيق راهنماي استفاده از سامانه، اقدام به ببت نام نموده و پس از در افت شماره پيگيري دوم اقدام به 

 نما ند به دانشگاه صنعتي اروميه اقدام مدار  خود تحو ل  ا ارسال 

 مدار  مورد نياز جهت ببت نام در سامانه به شرح ز ر مي باشد:

 واهي موقت پا ان تحصيالت تصو ر گ -1

 تصو ر تمامي صفحات شناسنامه  -2

 تصو ر كارت ملي  -3

 ( دستور اععمل جام  آموزش را گان 22تصو ر مدار  مربوط به نظام وظيفه آقا ان)بر اساد ماده  -4

 دانش آموختگان محترم  عات ر ز نمرات و ترم هاي تحصيليطالا -5

 تصو ر مدار  الزم جهت عغو تعهد آموزش را گان با استفاده از  كي از روش هاي ز ر: -6

 و دوعتدي  هداي  دسدتگاه  مخصدو  )كدار  پا دان  و  گواهي اشتغال به كار و حكم كارگز ني با قيد تدار   شدرو    -6-1

موزش و پرورش استان هدا  آ كل اداره تعهد عغو نامه اراهه دبيري تعهد محترم آموختگان دانش براي(  عمومي نهادهاي

 اعزامي مي باشد  522و فرم 

كارنامه پرداخت بيمه از سازمان تأمين اجتماعي ممهور به مهر زنده شعب سازمان تدأمين اجتماعي)مخصدو     -6-2

 بخش خصوصي( 

 ازمان تأمين اجتماعي و  ا سا ر صندوق هاي بازنشستگي حكم بازنشستگي از دستگاه هاي دوعتي، س -6-3

 گواهي اداره كل كار و رفاه اجتماعي استان ها مبني بر عدم امكان كار ابي پس از فراغت از تحصيل  -6-4

 پرداخت هز نه آموزش را گان  -6-5

 

خددما  آموزشدي   شايان ذكر است انجام تمامي مراحل لغو تعهد آموزش رايگان از طريق سامانه جامع * 

سازمان امور دانشجويان صور  مي پذيرد. الزم است عزيزان پس از دريافت كدد رگگيدري دوم مددارك    

يدا   ارسدا   دانشگاه به ب قسمت 6 بند در شده اشاره مدارك اصل اشاره شده در قسمت الف را به گمراه 

 .نمايندتحويل 

http://gra.araku.ac.ir/download/961102.pdf
http://gra.araku.ac.ir/download/961102.pdf

