
 راهنمای ثبت درخواست تقاضای دانشنامه و ریزنمرات

 

درخواست لغو تعهد    ابتدا  روزانه باید   دانش آموختگان:  دوره روزانه  دانش آموختگانقابل توجه   -1

در  را  خود  رایگان  آموزش  علوم  سجاد  سامانه  خدمت  فناوری وزارت  و  تحقیقات  به    ، 

  تعهد  درخواست لغو درصورت بروزخطا هنگام ثبت) ثبت نمایند. http://portal.saorg.ir   آدرس 

ارسال     support@saorg.ir   توانند مشکل خود را به ایمیلآموزش رایگان سامانه سجاد، می 

دمت آموزش  همچنین پیشنهاد می شود، قبل از هر اقدامی ابتدا فایل راهنمای لغو تعهد خ  کنند.

 د.( رایگان را مطالعه نماین

سایت دانش آموختگان دانشگاه از سامانه سجاد، آن را دانلود کرده و در  تعهد    نامه لغو  دریافت  پس از -2

فرم تقاضای دانشنامه و ریزنمرات  مراجعه نموده و    فرم های الکترونیکیبه قسمت    عالمه طباطبائی،

نامه لغو تعهد خود  ،  فایل های الصاقید. سپس در سمت چپ فرم، در قسمت  تکمیل نماینرا    رسمی

  ارسالو نهایتا کلید  )یا کد رهگیری نامه لغو تعهد را در قسمت توضیحات وارد نموده(  را آپلود نموده 

 د. ثبت نماینرا در پایین صفحه فرم، 

روزانه شهریه    نیمه حضوری، شبانه،) دوره های شهریه پردازقابل ذکر است سایر دانش آموختگان 

نیازی به لغو تعهد نداشته و فقط باید فرم تقاضای دانشنامه  ،  بازنشستگانو یا    (پرداز، پردیس شماره دو

 و ریز نمرات رسمی را تکمیل نمایند.

  درخواست شما ابتدا به رئیس اداره دانش آموختگان و سپس به کارشناس ،  دریافت کد رهگیریپس از   -3

 ارجاع شده و فرآیند صدور دانشنامه آغاز می شود.  مربوطه 

باشن نظر داشته  این در  تا چهار هفته کاری فرآیند حدود    د که  تکمیل،    دو  از  و پس  برده  زمان 

 کارشناس بروی کد رهگیری شما پیام می گذارد. 

د با در دست داشتن مدارک الزم به صورت حضوری به اداره دانش آموختگان دانشگاه  تواننمی نهایتا  -4

یزنمرات  مراجعه نموده و دانشنامه و ر  )واقع در پردیس مرکزی، ساختمان بهشتی(  عالمه طباطبائی

 د.رسمی خود را دریافت نماین

 

ت را دریافت کرده اند،  گواهی موقت پایان تحصیال  1390قبل از سال  : دانش آموختگانی که  توجه

نیازی به تکمیل فرم تقاضای دانشنامه و ریزنمرات رسمی ندارند. چرا که دانشنامه آنان آماده تحویل  

http://portal.saorg.ir/
http://portal.saorg.ir/
http://portal.saorg.ir/


مدارک جهت  سایر  با در دست داشتن    و   پس از دریافت نامه لغو تعهد از سامانه سجاد  بوده و فقط باید 

 دریافت به اداره دانش آموختگان مراجعه نمایند. 

 هت دریافت دانشنامه و ریزنمرات رسمی:الزم ج مدارک

 ( کارشناسی یا کارشناسی ارشد و یا دکتری)  مقطع مورد نظر   ارائه اصل گواهی موقت  -

 دانش آموختگان کارشناسی ارشد یا دکتری( ویژه ارائه اصل و کپی دانشنامه مقاطع قبلی )  -

 دانش آموختگان دوره روزانه(   ویژهارائه نامه لغو تعهد آموزش رایگان مقاطع قبلی )  -

دانش آموختگان دوره    ویژه)  فعلی از طریق سامانه سجاد ارائه پرینت نامه لغو تعهد اموزش رایگان مقطع    -

 روزانه( 

دانش    ویژهارائه حکم کارگزینی یا لیست سوابق بیمه ای ممهور و یا گواهی عدم کاریابی از وزارت کار ) - 

 ( آموختگان دوره روزانه

 وزارت متبوع  بورسیه ارائه نامه لغو بورس برای دانش آموختگان  - 

عافیت  ، گواهی مافیتمع، کارت  کارت پایان خدمتمدرکی دال بر تعیین وضعیت نظام وظیفه )مثل  ارائه     -

 ویژه دانش آموختگان مرد   و...(  گواهی اشتغال به تحصیل در مقاطع باالتر ، تحصیلی

 در صورت داشتن وام یا خوابگاه(ویه حساب صندوق رفاه دانشجویان )ارائه تس - 

 جدید  3* 4ارائه یک قطعه عکس     -

آموختگان شاغل در آموزش و    دانش  )ویژه  نامه ای مبنی بر عدم تعهد و بالمانع بودن دریافت مدرکارائه   - 

 ، شاغل رسمی یا پیمانی در هر سازمان و ارگان( پرورش 

دانش    بابت وجه تمبر از طریق دستگاه کارت خوان مستقر در اداره   )هزار تومان(   ریال  10000واریز مبلغ  -  

 آموختگان

 (دانش اموختگان غیر ایرانیارائه برگه خروج قطعی )ویژه   -

 

   


