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 ( دانش آموختگان دوره شبانه :الف 

به ثبت نام در سامانه سجاد سازمان امور دانشججویان   دانش آموختگان دوره شبانه جهت دریافت دانشنامه و ریزنمرات مقطع شبانه نیازی

 ندارد.

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

بورسیه، مي بایست قبج  از ارسجام مجدارو خجود، بجه سجامانه ججامع خجدمات آموزشجي سجازمان امجور             دانشجویان روزانه، تعهد دبیری و

مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق راهنمای استفاده از سامانه، اقدام به ثبت نام نمجوده   http://portal.saorg.irدانشجویان به نشاني 

 نمایند.به دانشگاه صنعتي ارومیه اقدام مدارو خود تحوی  یا یافت شماره پیگیری دوم اقدام به ارسام و پس از در

 مدارو مورد نیاز جهت ثبت نام در سامانه به شرح زیر مي باشد:

 تصویر گواهي موقت پایان تحصیالت. -1

 تصویر تمامي صفحات شناسنامه. -2

 تصویر كارت ملي. -3

 (.دستور العم  جامع آموزش رایگان 20ط به نظام وظیفه آقایان)بر اساس ماده تصویر مدارو مربو -4

 دانش آموختگان محترم  عات ریز نمرات و ترم های تحصیلياطال -5

 تصویر مدارو الزم جهت لغو تعهد آموزش رایگان با استفاده از یكي از روش های زیر: -6

 بجرای (. عمجومي  نهادهجای  و دولتجي  هجای  دستگاه مخصوص)كار پایان و  گواهي اشتغام به كار و حكم كارگزیني با قید تاریخ شروع -6-1

 الزامي مي باشد. 502موزش و پرورش استان ها و فرم آ ك  اداره تعهد لغو نامه ارائه دبیری تعهد محترم آموختگان دانش

 كارنامه پرداخت بیمه از سازمان تأمین اجتماعي ممهور به مهر زنده شعب سازمان تأمین اجتماعي)مخصوص بخش خصوصي(. -6-2

 حكم بازنشستگي از دستگاه های دولتي، سازمان تأمین اجتماعي و یا سایر صندوق های بازنشستگي. -6-3

 گواهي اداره ك  كار و رفاه اجتماعي استان ها مبني بر عدم امكان كاریابي پس از فراغت از تحصی . -6-4

 پرداخت هزینه آموزش رایگان. -6-5

 

شايان ذكر است انجام تمامي مراحل لغو تعهد آموزش رايگان از طريق سامانه جاام  خادماآ آموزشاي ساازمان اماور      * 

 مادارك  اصال را باه هماراه    خوداست عزيزان پس از دريافت كد رهگيري دوم مدارك دانشجويان صورآ مي پذيرد. الزم 

 .نماينديا تحويل  ارسال دانشگاه به تحصيلي خود

دانشنامه آزادسازیفرآيند   

 

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

