موسســه مهاجــرتـی تراســت
همــراه شمــــا در تمـــام مراحــــل مهـــــاجرت

تیـم موسسـه مهاجرتـی تراسـت مجموعـه ای از وکال و مشـاورین خبـره ایسـت کـه هدفـش طراحـی و اجـرای
بهتریـن مسـیر مهاجرتی برای شماسـت .مؤسسـه مهاجرتـی تراسـت ()Trust Way Immigration Services
شـرکتی کانادایـی اسـت کـه در اسـتان بریتیـش کلمبیـا بـه شـماره  BC1268598و در اداره مهاجـرت کانـادا به
شـماره  R506959بـه ثبت رسـیده اسـت.

مهاجرت به کانادا

تحصیل در کانادا

سرمایه گذاری در کانادا

زندگــی ای بــا کیفیــت کانادایــی

در بهتریـن دانشـگاه ها و موسسـات

کســب و کار موفــق و زندگــی

را بــرای خــود و خانــواده خــود در

آموزشـی جهان تحصیـل کنید.

کانادایــی در یــک قــاب.

کانــادا بنــا کنیــد.

ویزای کانادا

اخبار مهاجرت

به مقصـد بیاندیشـید ،راه خودش را

بـه روز تریـن اخبـار مهاجرتـی کانادا

به شـما نشـان خواهد داد.

و قوانیـن و مقـررات تصویب شـده.

وکــــالی رسمـــی اداره مهـــــاجــــرت کــانــــادا
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چرا موکلین به ما

اعتمـاد

کردهانـد؟

پروندههای موفق
آمــــار پرونـــــدههــای موفــــق ما باالســــت!

مشـاوریـن قانــوین
تراســت توســط مشــاورین قانونــی مهاجــرت
کانادا و عضو انجمن  ICCRCاداره می شود!

صرفه جویی در وقت
ما ارزش ویــژهای برای وقـــت مشتـــریان خود

قائــــل هستیـــم!

توجــه به جـزئی ــات
توجــه به جزئیـات ،عامـــل تمـــایز ماســـت!

نمـاینده رسـیم

پیشنهاد بهرتینها

ما نماینـــده رسمی مراکز آموزشی مقاطع

بهترین ها را به مشتری پیشنهاد می دهیم حتـــی

مختلف در کانادا هستیم!

تج ـ ــربه وکــال
وکالـــت پرونـدههـــا با توجـه به تجربه

قبلی وکال پذیرفتهمی شود!

اسپانسر ویرایش اول

به ضـــرر خودمـــان!

در دس ــرتس
همـــواره در دستـــرس هستیـــم!

تحصیل در کانادا با تراست
01
02
03
04
05
06

دریافت وقت مشاوره اولیه

مرحله اول

در این مرحله کافی اســت تا با یک تماس تلفنی و یا پر کردن فرم ارزیابی در ســایت ،یک وقت مشاوره از کارشناسان ما دریافت
کنید.
تنظیم قرارداد

مرحله دوم

بعد از تشــریح کامل شرایط و خواسته های شما ،راهنمایی های الزم از طرف کارشناس به شما داده خواهد شد و با عقد قرارداد،
فرآیند اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی کانادا آغاز می شود.
دریافت مدارک اولیه

مرحله سوم

پس از تحویل مدارک به کارشناســان تراســت ،در حالی که با خیالی آسوده به ســایر کارهای خود می رسید ،مطمئن هستید که
کارشناسان تراست پیوسته در حال پیگیری کارهای شما هستند.
معرفی فهرست دانشگاه ها

مرحله چهارم

در این مرحله با توجه به شرایط شما فهرستی از دوره های موجود در رشته مورد عالقه تان در اختیار شما قرار می گیرد.
اپالی دانشگاههای کانادا و ارسال مدارک

مرحله پنجم

در این مرحله ،فرم های مورد نیاز دانشگاه مورد نظر شما تکمیل و به همراه مدارک برای دانشگاه ارسال خواهند شد.
پرداخت شهریه و سایر هزینه ها

مرحله ششم

پس از اخذ پذیرش تحصیلی ،شهریه دانشگاه پرداخت می شود .نکته جالب توجه این است که کارشناسان با تجربه تراست می توانند
با توجه به رزومه تحصیلی و شرایط شما ،بیشترین مقدار ممکن از بورسیه های تحصیلی را برای شما دریافت کنند .بنابراین ،ممکن
است نیاز به پرداخت شهریه در ترم های بعدی نداشته باشید.

07
08

دریافت نامه پذیرش

مرحله هفتم

در این مرحله نامه پذیرش از دانشگاه در دستان شماست .به شما تبریک می گوییم! آماده تحصیل در کانادا شوید.
دریافت ویزای تحصیلی

مرحله هشتم

در نهایت ،با توجه به دریافت نامه پذیرش از دانشگاه ،برای صدور ویزای تحصیلی کانادا اقدامات الزم برای شما انجام می شود.

اسپانسر ویرایش اول
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نحــوه آزاد ســازی مــدارک تحصیلــی از دانشــگاه های دولتــی و دریافت
دانشنامه و ریزنمرات تحصیلی
بــرای دانشــجویان روزانــه کــه از آمــوزش رایــگان در طــول تحصیــل بهــره منــد شــده انــد ،دریافــت
ریــز نمــرات رســمی و اصــل دانشــنامه منــوط بــه لغــو تعهــد خدمــت مــی باشــد .ســه راه بــرای لغــو
تعهــد وجــود دارد:

●نامه عدم کاریابی
●پرداخت هزینه
●سابقه بیمه یا سابقه کار (بدون بیمه)

آزادسازی مدارک
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آزاد سازی مدارک دانشگاه با استفاده از نامه عدم کاریابی:
الف) مدارک مورد نیاز متقاضی برای ثبت نام در موسســات کاریابی یا ادارات تعاون،
کار و رفاه اجتماعی شهرستانها (شهرستانهای فاقد موسسه کاریابی)
●اصــل و کپــی گواهــی موقــت فــارغ التحصیلــی (گواهــی هــا صرفــا جهــت ارائــه هســتند و فقــط کپــی
آنهــا تحویــل داده میشــوند و اصــل گواهــی موقــت هــا پیــش خودتــان میمانــد).
●اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی
●چند قطعه عکس
●اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (برای آقایان)
●بین  ۲۰تا  ۳۰هزار تومان هزینه برای هر مقطع

نکته :1
یکی از مدارک الزم جهت ارائه به اداره کاریابی گواهی موقت میباشــد .لذا حتما قبل از مراجعه به کاریابی
باید گواهی موقتتان صادر شده باشد و در واقع اهمیت تاریخ "صدور" گواهی موقت از آن حیث میباشد
که تاریخ صدور گواهی حتما باید قبل از تاریخ مراجعه به کاریابی باشد .لذا حتی در صورت قبول یا پیشنهاد
اداره کاریابــی مبنــی بــر ثبت نام بــدون ارائه ی گواهی موقت و یا ارائــه ی آن در آینده ،از این کار اجتناب
کنید چرا که در این صورت درخواست شما در سامانه سجاد توسط دانشگاه یا سازمان امور دانشجویان رد
خواهد شد.

نکته :2
ثبـت نـام در دفاتـر کاریابـی و دریافـت نامـه عـدم کاریابـی توسـط وکیـل فـرد دانـش آموخته نیز امـکان پذیر
می باشـد.

نکته :3
بــرای پیــدا کــردن کاریابی های مورد تائید وزارت کار واقع در هر اســتان به ســایت وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی به این آدرس مراجعه کنید.
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ب) شرایط لغو تعهد:
دارا بودن شروط زیر بصورت همزمان الزم و ضروری خواهد بود.
●حداکثــر تــا شــش مــاه مهلــت داریــد بعــد از "تاریــخ دفــاع (=تاریــخ فــارغ التحصیلــی)" آخریــن
مقطــع روزانــه یــا "صــدور" کارت پایــان خدمت/معافیــت دائــم (بــرای آقایــان هرکــدام دیرتــر اتفــاق
بیفتــد) بــه کاریابــی مراجعــه کنیــد.
●بــرای آزادســازی مــدرک بایــد بــه طــور همزمــان "حداقــل شــش مــاه" از زمــان ثبــت نــام تــان در
کاریابــی و "یــک ســال" از زمــان فــارغ التحصیلــی آخریــن مقطــع روزانــه و یــا صــدور کارت خدمــت/
معافیــت دائــم (بــرای آقایــان هرکــدام دیرتــر اتفــاق بیفتــد) گذشــته باشــد.
●عــدم وجــود فرصــت شــغلی متناســب بــا تخصــص فــارغ التحصیــل در طــی مــدت  6مــاه پــس از
تاریــخ ثبــت نــام

نکته :4
عدم رد بیمه از زمان فارغ التحصیلی ( =دفاع) تا تایید لغو تعهد در سامانه سجاد

نکات مهم:
نکته :1
مالک برای محدودیت شش ماه تاریخ دفاع=فارغ التحصیلی میباشد "نه" تاریخ "صدور" گواهی موقت

نکته :2
اگــر حیــن تحصیل "روزانه" هســتید نمیتوانید کاریابی مراجعه کنید .بنابراین درصــورت وجود چنین تداخل
زمانی نیز درخواستتان در سامانه سجاد پذیرفته نمی شود

آزادسازی مدارک
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نکته :3
در صورت تحصیل در مقطع باالتر با هزینه اعم از شبانه و غیره حتما باید به کاریابی مراجعه کنید .چرا که
این زمان جزو فرجه شش ماهه شما محسوب می شود.

نکته :4
برای آقایان اگر پایان خدمت یا معافیت قبل از شــبانه باشــد باید به کاریابی مراجعه کنند و بدیهی اســت
بدون کارت خدمت/معافیت چون امکان اشــتغال و کاریابی وجود ندارد ،بنابراین امکان لغو تعهد از طریق
عدم کاریابی نیست و بعد از صدور کارت پایان خدمت میتوانند به کاریابی مراجعه کنند.

نکته :5
برای آزادســازی "حداقل" شــش ماه از ثبت نام تان در کاریابی باید گذشــته باشــد .بدیهی است اگر پس از
گذشت بیش از شش ماه برای گرفتن نامه عدم کاریابی مراجعه کنید مشکلی پیش نمی آید .شما پس از
گذشت  ۶ماه توجیه بهتری برای عدم کاریابی دارید یا بیشتر از شش ماه ؟! ):

نکته:6
بــا اســتفاده از نامــه کاریابی می توانید مــدرک تمام مقاطع تحصیلی خودتــان رو آزاد کنید؛ مثال اگر دانش
آموخته مقطع ارشــد هســتید ،به طور مشــترک قادر خواهید بود تا مدرک کارشناســی ارشــد و کارشناسی را
آزاد کنید.

نکته :7
استعالم بیمه تنها توسط اداره کار استان و هنگام صدور نامه عدم کاریابی صورت میگیرد

نکته :8

Q: According to paragraph 3, all of the following were results of the wide disappearance
of American Chestnut
treesنمیکند.
EXCEPT:ایجاد
رد شدن بیمه "حین تحصیل" خلل ای در آزادسازی از طریق عدم کاریابی

آزادسازی مدارک
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نکته :9
فارغ التحصیالن رشــته های پزشــکی و پیراپزشــکی (به غیر از دامپزشکی) مشمول مفاد این آئین نامه نمی
باشند.

نکته :10
موسسات کاریابی و مشاوره شغلی غیر دولتی مجاز به دریافت هیچ گونه وجهی از کارجویان بابت "صدور
مکاتبات لغو تعهد" فارغ التحصیالن نمی باشند.

نکته :11
هرچند براســاس آرا دیوان عدالت اداری در تاریخ ، 98 /8/28و  98/8/14این محدودیت زمانی شــش ماهه
ابطال گردیده اســت .با این وجود هنوز اثری از اجرایی شــدن این رای که الزم االجرا اســت ،در موسســات
متبوع دیده نمی شود!

د) مراحل دریافت گرفتن نامه عدم کاریابی:
●مراجعــه بــه اداره کاریابــی ثبــت نــام شــده کــه برخــی کاریابــی هــا نامــه کاغــذی جهــت ارائــه بــه اداره
کار تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان ناظــر میدهنــد و برخــی ماننــد کاریابــی هــای تهــران کــه
سیســتم آنهــا کاغــذی نمــی باشــد هیــچ نامــه ای ارائــه نمــی دهنــد.
●مدارک الزم برای مراجعه به اداره کار استان جهت گرفتن نامه عدم کاریابی:
●اصل کارت شناسایی -اصل گواهی موقت -کارت پایان خدمت/معافیت
●بررســی و کنتــرل مــدارک و شــرایط توســط اداره تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان ناظــر و
اعــام نتیجــه بــه اداره کل مرکــز اســتان.
?Q: What can be inferred from paragraph 1

آزادسازی مدارک
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نکته:۱
نامــه عــدم کاریابــی کــه از اداره کل کار گرفته می شــود برای برخی از دانشــگاه ها تا یک مــاه اعتبار دارد و
برای برخی هم نامه برای همان ســال باشــد کفایت میکند .بنابراین حتما پس از گذشــت یک ســال از فارغ
التحصیلی /صدور کارت خدمت برای گرفتن نامه عدم کاریابی مراجعه کنید تا بالفاصله در سامانه (سجاد)
آپلود کنید.

نکته :2
بدیهی اســت اگر زودتر از گذشــت یکســال از تاریخ فارغ التحصیلی /صدور کارت خدمت نامه را در سامانه
آپلود کنید درخواست شما تایید نمی شود .در این صورت باید پس از گذشت زمان این یکسال مجددا به
اداره کار مراجعه کرده تا نامه ی جدیدی با تاریخ روز دریافت کنید.

ه) لغو تعهد در سامانه سجاد:
●پــس از تحویــل نامــه عــدم کاریابــی بایــد ابتــدا در ســامانه ســجاد بــه آدرس https://portal.saorg.
 /irبــا ســاخت پروفایــل ثبــت نــام کــرده و ســپس از بخــش خدمــات وارد قســمت لغــو تعهــد شــده و
جهــت تکمیــل فــرم مربوطــه و آپلــود نامــه هــای عــدم کاریابــی اقــدام کنیــد.
●قبــل از انجــام ثبــت درخواســت لغــو تعهــد بایســتی تســویه حســاب کامــل بــا دانشــگاه مربوطــه
انجــام شــده باشــد .جهــت تســویه صنــدوق رفــاه مــی توانیــد بــه پورتــال دانشــجویی صنــدوق رفــاه بــه
آدرس  /http://bp.swf.irمراجعــه کنیــد.

نکته :1
به هیچ عنوان نامه های دو مقطع کارشناسی و ارشد را همزمان آپلود نکنید .این کار تاثیری در تسریع روند
ندارد .از آنجایی که لغو تعهد از پایین ترین مقطع انجام می شود ابتدا نامه عدم کاریابی مقطع لیسانس
را آپلود کرده ،پس از تایید لغو تعهد توســط دانشــگاه و سازمان امور دانشجویان ،نامه عدم کاریابی مقطع
باالتر را آپلود کنید.

آزادسازی مدارک

11

نکته :2
لغو تعهد شما ابتدا توسط دانشگاه و سپس سازمان امور دانشجویان تأیید خواهد شد.

نکته :3
مدت زمان سپری شده برای تأیید و صدور نامه لغو تعهد به طور متوسط  2هفته برای هر مقطع می باشد.

ی) دریافت دانشنامه و ریزنمرات رسمی:
پــس از صــدور نامــه لغو تعهد می توانید برای دریافت دانشــنامه و ریزنمرات رســمی اقدام کنید .برای
اینکار ســایت دانشــگاه خود را چک کرده و از روند حضوری و غیرحضوری آن مطمئن شــوید .در برخی
دانشــگاه هــا ایــن رونــد صرفا بــه صورت غیرحضــوری انجام مــی گیرد؛ لذا با پســت مدارک مــورد نیاز،
دانشنامه و ریزنمرات طی  20تا  30روز برای شما پست خواهد شد .در غیر این صورت همراه با مدارک
مورد نیاز به صورت حضوری جهت دریافت دانشنامه اقدام کنید.
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آزاد سازی مدارک دانشگاه با پرداخت هزینه:
عوامــل مختلفــی بر میزان هزینه ای که برای آزادســازی مدرک باید پرداخته شــود تاثیرگذار اســت که
عبارت اند از:
●نــوع ســهمیه منطقــه ای کــه در زمــان کنکــور در آن حضــور داشــته ایــد (منطقــه  1،2،3یــا مناطــق
محــروم)
●سال ورودی
●رشته و گروه تحصیلی (مهندسی ،علوم پایه ،دامپزشکی و علوم انسانی و)....
●مقطع تحصیلی ای که خواهان دریافت مدرک آن هستید (کارشناسی ،ارشد یا دکتری)
●میزان سابقه کار (هرچه بیشتر ،هزینه کمتر)

نکته :1
توجه داشــته باشــید که مبلغ دقیقی که متقاضیان به ازای آزادســازی مدرک خود باید بپردازند ،همه ســاله
تغییر کرده و به طور مرتب در وب سایت امور دانشجویان وزارت علوم درج می شود.
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جدول هزینه ها در ســایت دانشــگاه ها نیز موجود میباشــد که لینک زیر شــامل آن
میباشد https://shirazu.ac.ir/254

نکته :2
هزینه آزادسازی برای افراد دارای سهمیه مناطق  ۲و  ۳و مناطق محروم "دوبرابر" میزان هزینه تعیین شده
برای سهمیه منطقه  ۱میباشد.

نکته :3
امکان تغییر ســهمیه منطقه  ۲و  ۳به منطقه  :۱به دانشــگاه درخواســت میدهید و در واقع دانشــگاه چک
میکند در کد رشته و ورودی دانشگاه شما اگر کسی از منطقه  ۱با تراز برابر یا بدتر از شما قبول شده باشه،
یعنی اینکه شــما بدون این ســهمیه هم این کد رشــته را در کنکور سراسری قبول میشدین .بنابراین میزان
هزینه و تعهد خدمتتون نصف و به میزان منطقه یک محاســبه می شــود .برای درخواســت هم میتوانید در
سامانه سجاد و همان قسمت لغو تعهد گزینه ی تغییر سهمیه به منطقه  ۱را تیک بزنید تا برایتان بررسی
شود و همچنین با مراجعه حضوری به آموزش دانشگاه درخواست زدن نامه به سازمان سنجش برای بررسی
داشته باشید.

نکته :4
دوســتانی که ورودی ســال های باالتر هستند و هزینه مدرکشــان در این جدول ذکر نشده ،بنابراین در هیچ
لینک معتبر و دانشــگاهی هم موجود نمیباشــد .لذا در گروه ســوال نفرمایید و از دانشــگاه خود پرس و جو
کنید .در نهایت برای درخواست آزادسازی از طریق پرداخت هزینه ،مبلغ مورد نیاز توسط دانشگاه محاسبه
و در سامانه سجاد ذکر خواهد شد.

نکته :5
اخیرا دوستانی که حین تحصیل ارشد در مقطع روزانه اقدام به آزادسازی مقطع قبلی خود از طریق پرداخت
هزینــه کردنــد ،پیامی در ســامانه ســجاد مبنی بر لغو تعهد مقطع در حال تحصیل بــه ازای ترم های گذرانده
دریافت کرده اند .بدیهی است در این صورت ابتدا با پرداخت هزینه مقطع باالتر تا ترم گذرانده لغو تعهد
شده ،سپس مدرک مقطع کارشناسی لغو تعهد می شود.
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نکته :6
پس از درخواست لغو تعهد با پرداخت هزینه در سامانه سجاد مبلغ مورد نظر توسط دانشگاه محاسبه شده
و تقریبا پس از  3یا  4روز در سامانه اعالم می شود که قابل پرداخت است .این فرآیند لغو تعهد معموال
از  5تا  20روز طول می کشد.
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آزادسازی مدارک دانشگاه از طریق سابقه بیمه:
اینکه میزان تعهد به کار برای فارغ التحصیالن چه مقدار است ،به دو عامل بستگی دارد:
● -1مدت زمان مقطع تحصیلی
● -2منطقــه و ســهمیه ای کــه فــرد در زمــان کنکــور داشــته اســت بدیهــی اســت ســهمیه مناطــق
فقــط بــرای مقطــع کارشناســی بــوده و مناطــق باالتــر بــدون ســهمیه و بــرای همــه افــراد یکســان
میباشــد.

نکته :1
ســابقه بیمه/کار مورد نیاز برای دانشــجویان منطقه " ،۱برابر" با مدت زمان تحصیل ،برای دانشجویان منطقه
 ۲و "همچنین  "۳و مناطق محروم "دو برابر" مدت زمان تحصیل میباشد.
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نکته:2
سابقه کار و بیمه اگر حین تحصیل در مقطع "روزانه" باشد قابل قبول نیست و از طرف دانشگاه و سازمان
امور دانشجویان مورد تائید نخواهد بود و بعد از زمان "فارغ التحصیلی" محاسبه می شود.

نکته :3
بــه ازای ســال هایــی کــه بیمه رد شــده اســت ،از تعهد به خدمت فرد کم می شــود .توجه کنیــد که تعداد
سالهای تعهد خدمت متقاضی در گواهی موقت وی آمده است.

نکته:4
در صورتی که خدمت سربازی رفته اید ،به میزان تعداد ماه های سربازی از تعهد خدمت کم می شود.

نکته :5
دانشــجویانی که تحت نظر وزارت بهداشــت تحصیل کرده اند (مانند دانشــجویان رشته پزشکی) آئین نامه
های خاص خود را دارند که در وب سایت وزارت بهداشت قابل مشاهده است .پیشتر گرفتن استعالم بیمه
ملزم به مراجعه حضوری به مراکز تامین اجتماعی بود که ظاهرا اخیرا امکان استعالم بدون مراجعه حضوری
نیز میسر شده است.

مراحل گرفتن استعالم:
●وارد سایت  Eservices.tamin.irشوید.
●گزینه "اعالم سابقه به موسسات" را انتخاب کنید.
●درخواست شما در تامین اجتماعی من ذخیره می گردد.
●وارد تامین اجتماعی من شوید ،صندوق شخصی من را انتخاب کنید
●مدت استفاده سازمان ،ارگان را مشخص نمایید.

آزادسازی مدارک

17

●رمز جهت ورود را به آن سازمان ارائه نمایید.
●ارگان مورد نظر از طریق همین سیستم گزینه "استعالم می تواند" بهره برداری نماید.

آزادسازی مدارک دانشگاه از طریق سابقه کار (بدون بیمه):
طبــق مــاده  29دســتورالعمل جامع ایفــای تعهد خدمت آموزش رایــگان فعالیت بدون ســابقه بیمه به
عنوان کار معتبر جهت انجام تعهد قابل قبول می باشد.
●مدارک مورد نیاز:
oگواهــی اشــتغال بــه کار در ســربرگ شــرکت کــه شــروع و پایــان کار ذکــر شــده باشــه و بــه امضــا و
مهــر مدیرعامــل شــرکت برســه.
oآگهی ثبت و تغییرات شرکت در روزنامه رسمی که میتونین از سایت  rrk.irدریافت کنید
oآخرین گواهی پرداخت مالیات شرکت
oسپس این سه مدارک را در قالب یک فایل  pdfدر سامانه سجاد آپلود می کنید.
●گواهــی تدریــس معتبــر از دانشــگاه هــا ،موسســات آمــوزش عالــی (دولتــی و غیردولتــی) بــه میــزان
 10ســاعت در هفتــه ،ســایر موسســات آموزشــی در صــورت تاییــد نهــاد مربوطــه بــه میــزان  16ســاعت
در هفتــه نیــز بــه عنــوان کارکــرد تمــام وقــت تلقــی مــی شــود.

●پروانــه کســب معتبــر افــرادی کــه بــه حــرف مختلــف مشــغول بــه کارنــد ،از جملــه پروانــه کســب
از ســازمانهای صنفــی کشــور ،پروانــه اشــتغال مهندســین ،پروانــه وکالــت ،پروانــه کارآمــوزی وکالــت،
پروانــه ســازمان دامپزشــکی و نظــام دامپزشــکی و ســایر نهادهــای دولتــی ،غیردولتــی و آزاد از تاریــخ
صــدور بــه شــرط تمدیــد یــا داشــتن پرونــده مالیاتــی بــه عنــوان گواهــی انجــام کار در طــول ســالیان
قابــل پذیــرش مــی باشــد.
● فعالیــت هــای هنــری و مطبوعاتــی دانــش آموختــگان یــا ارائــه گواهــی اشــتغال بــه ایــن حرفــه از
ســوی دســتگاه هــای ذیربــط بــه منزلــه انجــام تعهــد مــی باشــد.
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مراحل ثبت نام و ساخت پروفایل در سامانه سجاد:
جهــت ثبــت نــام بــه وب ســایت ســامانه جامــع امــور دانشــجویان (ســجاد) بــه آدرس https://
 /portal.saorg.irوارد شــده و بــا بارگــذاری اطالعــات و مــدارک گوناگــون و مختلــف ،جهــت ســاخت
پروفایــل اقــدام کنیــد.

نکته :1
از باالترین مقطع اطالعات هر مقطع را وارد کرده و گواهی مربوط به آن را آپلود کنید

نکته :2
چون برای آقایان تا مشــخص شــدن وضعیت نظام وظیفه گواهی موقت تحویل داده نمی شــود  ،قســمتی
که مربوط به آپلود گواهی موقت هست میتواند به جای آن گواهی دفاع یا ریزنمرات آپلود شود.
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نکته :3
حیــن ثبت نام و ســاخت پروفایل در ســامانه نیاز بــه وارد کردن اطالعات مقطع پیش دانشــگاهی و دیپلم
نیست.

نکته :4
منظور از کل واحدهای اخذ شــده تمام دروس پاس شــده  ،حذف و افتاده می باشــد که در ریزنمرات نیز با
همین عنوان ذکر شده است و منظور از تعداد واحدهای جبرانی واحدهایی میباشد که به دالیل مختلف از
جمله تغییر رشته در ابتدای دوره تحصیلی جدید ملزم به پاس کردن آنها می شودید که نمره آن در معدل
محاسبه نمی¬شود.

نکته :3
حیــن ثبت نام و ســاخت پروفایل در ســامانه نیاز بــه وارد کردن اطالعات مقطع پیش دانشــگاهی و دیپلم
نیست.

نکته :4
منظور از کل واحدهای اخذ شــده تمام دروس پاس شــده  ،حذف و افتاده می باشــد که در ریزنمرات نیز با
همین عنوان ذکر شده است و منظور از تعداد واحدهای جبرانی واحدهایی میباشد که به دالیل مختلف از
جمله تغییر رشته در ابتدای دوره تحصیلی جدید ملزم به پاس کردن آنها می شودید که نمره آن در معدل
محاسبه نمی¬شود.
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ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻮﺭﺗﺎﻝ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻭ ﺍﺯ ﺳﺮﺑﺮﮒ ﺧﺪﻣﺎﺕ ،ﺑﺨﺶ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﺭﺍ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻟﻐﻮ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ
ﻛﻠﻴﻚ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺮﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ
ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻫﺴﺘﻢ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺩﻛﻤﻪ ﺑﻌﺪﻱ ،ﻓﺮﻡ ﻟﻐﻮ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
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اطالعــات مقطــع مــورد نظــر بــرای لغــو تعهــد را کــه شــامل اطالعــات مقطــع ،رشــته ،گرایــش و
وضعیــت تحصیلــی میباشــد را وارد نماییــد و
سپس بر روی دکمه «بعدی» کلیک کنید .موارد ستارهدار اجباری میباشند.

پس از فشردن دکمه «بعدی» ،صفحه ثبت درخواست را مشاهده خواهید کرد.
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در بخــش اطالعــات مقاطــع تحصیلی میبایســت اطالعات «ســهیه دانشــجو»« ،شــماره دانشــجویی»،
«تعــداد واحدهــای اخــذ شــده» و «تعــداد واحدهــای جبرانــی گذرانــده شــده» را وارد نمایید.

در صورتیکــه دانشــجوی روزانــه بــوده و بورســیه وزارت علــوم و ســایر دســتگاهها هســتید ،گزینــه
بورســیه وزارت علــوم و ســایر دســتگاه هــا را انتخــاب و مــدارک خواســته شــده را بارگــذاری نماییــد.
پیوســت مــدارک الزامــی اســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه فایــل پیوســت شــده بایــد دارای یکــی از
فرمتهــای PNG ،JPGیــا PDFباشــد.
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در گام بعــد بایــد وضعیــت ترمهــا را مشــخص کنیــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه تعــداد نیمســالهای
تحصیلــی بــر اســاس تاریــخ شــروع و پایــان تحصیــل ،بــه صــورت سیســتمی تعییــن مــی شــود .در
صورتــی کــه یکــی از گزینــه هــای «معرفــی بــه اســتاد» و «تمدیــد پایاننامــه» در «وضعیــت تــرم» را
انتخــاب نماییــد ،میبایســت تعــداد واحدهــای اخــذ شــده را نیــز وارد نماییــد.

در آخــر نــوع درخواســت لغــو تعهــد خــود را انتخــاب نماییــد .پــس از انتخــاب هــر یــک نســبت بــه
ثبــت و بارگــذاری اطالعــات و مــدارک الزم اقــدام نماییــد.

در صورت انتخاب گزینه سایر ،نوع حکم خود را انتخاب کنید.
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نــوع حکــم را انتخــاب کــرده و ســپس اطالعــات مربــوط بــه حکــم را وارد کنیــد .الزم بــه ذکــر اســت
کــه فایــل پیوســت شــده بایــد دارای یکــی از فرمتهــای PNG ،JPGیــا PDFباشــد.
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در صورتیکــه در حیــن تحصیــل پرداخــت داشــتهاید ،گزینــه «بلــه» را انتخــاب کــرده و اطالعــات
مربوطــه را تکمیــل کنیــد( .تصویــر )13

الزم به ذکر است که
فایل پیوست شده باید دارای یکی از فرمتهای PNG ،JPGیا PDFباشد .در صورتی که بیش از یک پرداخت
انجامدادهاید ،بر روی گزینه اضافه کلیک کنید تا بخش مشخصات پرداخت جدیدی اضافه شود
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در صورتیکــه مایــل هســتید بخشــی از تعهــد خــود را از طریــق ارائــه ســابقه کار و مابقــی را از طریــق
پرداخــت ،لغــو نماییــد گزینــه «انجــام کار (در صــورت کســری ســابقه کار ،همــراه بــا پرداخــت)» را
انتخــاب نماییــد .متــن نمایــش داده شــده را مطالعــه کــرده و گزینــه «متــن بــاال را مطالعــه کــرده
ام» را انتخــاب کنیــد .اطالعــات مربــوط بــه انجــام کار را تکمیــل کنیــد .در صورتــی کــه بیــش از یــک
ســابقه انجــام کار داریــد بــر روی گزینــه کلیــک کنیــد تــا بخــش انجــام کار جدیــدی اضافــه شــود.
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در صورتیکــه دارای نامــه عــدم کاریابــی مــی باشــید گزینــه نامــه «عــدم کاریابــی» را انتخــاب کــرده
و اطالعــات مربوطــه را تکمیــل نماییــد.

درصورتیکــه تمایــل بــه پرداخــت هزینــه لغــو تعهــد مقطــع مــورد نظــر را داریــد گزینــه «پرداخــت»
را انتخــاب نماییــد.

در صــورت خالــی بــودن فیلدهــای اجبــاری بــا پیغامــی در بــاالی صفحــه مواجــه میشــوید و سیســتم
از ثبــت درخواســت جلوگیــری میکنــد.
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پــس از ارســال ،درگاه بانکــی جهــت پرداخــت مبلــغ ذکــر شــده بــه شــما نمایــش داده مــی شــود کــه
میبایســت اطالعــات کارت بانکــی خــود را وارد نماییــد.

در صــورت موفــق بــودن تراکنــش متــن زیــر بــه شــما نمایــش داده مــی شــود .شــماره پیگیــری را
نــزد خــود نــگاه داریــد.
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در صــورت ناموفــق بــودن تراکنــش سیســتم پیغــام زیــر را نمایــش داده و امــکان رفــع مشــکل و
ســعی مجــدد را برایتــان فراهــم مینمایــد.

بــا دریافــت پیغــام جهــت مراجعــه بــه پورتــال ،بــرای مشــاهده وضعیــت خــود اقــدام نماییــد .از
طریــق پورتــال ســازمان امــور دانشــجویان ســربرگ کارتابــل را انتخــاب نماییــد.

بــا توجــه بــه رونــد فرآینــد ،درخواســت بررســی شــده بــا عناویــن زیــر در کارتابــل شــما قــرار میگیــرد
در هــر یــک از حــاالت شــما قــادر بــه ویرایــش اطالعــات مربوطــه میباشــید .در قســمت جســتجو کــد
پیگیــری دریافتــی را وارد و بــا توجــه بــه توضیحــات ذکــر شــده جهــت ادامــه فرآینــد اقــدام نماییــد.
ســپس بــر روی شــماره پیگیــری کلیــک کنیــد .پــس از انجــام عملیــات خواســته شــده بــه ســوال
امنیتــی پاســخ داده و بــر روی کلیــد بروزرســانی کلیــک کنیــد .در صورتیکــه درخواســت شــما در
حــال بررســی باشــد
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در صورتی که کارشناس مربوطه اعالم نیاز به بازبینی نماید.

جهــت ویرایــش مــواردی کــه در قســمت توضیحــات آورده شــده اســت بایــد روی شــماره پیگیــری
کلیــک شــود و در ایــن قســمت امــکان ویرایــش و بروزرســانی اطالعــات فــرم درخواســت لغــو تعهــد
کــه توســط شــما تکمیــل شــده اســت ،وجــود دارد .پــس از ویرایــش اطالعــات خواســته شــده بــه
ســوال امنیتــی پاســخ داده و بــر روی کلیــد بروزرســانی کلیــک کنیــد
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در صورتــی کــه درخواســت لغــو تعهــد شــما توســط کارشــناس تاییــد نشــده باشــد پیغامــی مطابــق
تصویــر زیــر در کارتابــل شــما قــرار مــی گیــرد.

در صورتی که نیاز به پرداخت مبلغ لغو تعهد باشد تصویر زیر را مشاهده میکنید.

در صورتی که کارشناس سازمان امور دانشجویان ،درخواست شما را تایید کرده باشد.
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بــا کلیــک بــر روی لینــک «دریافــت نامــه لغــو تعهــد» میتوانیــد نامــه لغــو تعهــد را مشــاهده نماییــد
و همچنیــن بــا اســتفاده از کلیــد مربــوط بــه پرینــت ،نســبت بــه پرینــت نامــه اقــدام نماییــد.

