مدارک الزم جهت ارسال از طرف دانش آموختگان دوره روزانه به دانشگاه رازی به منظور اخذ
( دانشنامه  ،اصل ریز نمرات  ،گواهی معدل و نامه نحوه انجام تعهد آموزش رایگان)

این فرایند شامل  2مرحله میباشد ( -1ثبت مدارک جهت انجام دادن تعهد آموزش رایگان در سامانه سجاد  -2ارسال

سایر مدارک به منظور صدور دانشنامه)

 -1ثبت مدارک جهت انجام دادن تعهد آموزش رایگان در سامانه سجاد به آدرس

https://portal.saorg.ir
توجه:
(الزم است دانشآموختگان دوره روزانه که واجد شرایط دریافت دانشنامه هستند ،پیش از هر اقدامی با مراجعه به سامانۀ سجاد (صرفاً با مرورگر
 )Internet Explorerنسبت به ثبت نام و ورود اطالعات درخواستی اقدام نمایند.
راهنمای استفاده از سامانه در همان صفحه موجود است).
(دانش آموختگان دوره روزانه متقاضی دانشنامه میبایست بعد از ثبت نام و دریافت کد رهگیری در سامانه سجادنسبت به ارسال مدارک اقدام
فرمایند

آدرس سامانه جهت ثبت نام اولیه و ثبت درخواست لغو تعهد خدمت آموزش رایگان

/https://portal.saorg.ir

مطالعه دقیق راهنمای ثبت نام برای ثبت نام اولیه و دریافت نام کاربری و رمز عبور
https://portal.saorg.ir/wp-content/uploads/10/7102/SAO.BPM_.PortalUGL17-10-00.pdf

مطالعه دقیق راهنمای ثبت درخواست لغو تعهد خدمت آموزش رایگان

https://portal.saorg.ir/wp-content/uploads/17/7102/SAO.BPM_.PortalUGL10-10.pdf

در صورت داشتن مشکل و خطا در سامانه در هنگام ثبت نام یا ثبت درخواست لغو تعهد خدمت آموزش رایگان به این ایمیل
 Support@saorg.irمشکل خود را اعالم نمایید.

در هنگام ثبت نام درج اطالعات مقطع متوسطه ضروری و آپلود مدارک مربوط به آن اختیاری می باشد.

(روشهای انجام تعهد آموزش رایگان ثبت در سامانه

سجاد)

الف-ثبت سابقه بیمه کار برابر مدت تعهد برای دانش آموختگان شاغل( غیر رسمی و پیمانی)
ب -ثبت تصویر آخرین حکم کارگزینی ،بازنشستگی برای دانش آموختگان ( رسمی و پیمانی)
ج-ثبت نامه انجام تعهد و فرم  202برای شاغلین آموزش و پرورش
د -ثبت گواهی عدم اشتغال به کار از سوی داره کار و امور اجتماعی مرکز استان ( در مورد دانش آموختگان مقاطع باالتر دوره روزانه تاریخ
درخواست اشتغال به کار به اداره کار پس از پایان تحصیالت در مقاطع باالترباشد)که حد اقل  1سال از تاریخ فراغت از تحصیل گذشته باشد و
 6ماه از زمان درخواست اشتغال به اداره کار گذشته باشد.
تذکر : 0در صورتی که مدت اشتغال به کار دانش آموخته کمتر از مدت انجام تعهد آموزش رایگان قید شده در گواهینامه موقت باشد
میتواند مابقی مدت تعهد را با پرداخت هزینه آن تسویه نمایند.
تذکر  : 2دانش آموختگان مورخ 0031/10/10به بعد در صورت از تاریخ دانش آموختگی تنها  1ماه وقت دارند در دفاتر کاریابی تقاضای کار
نمایند.
تذکر : 3در مورد آقایان در صورتیکه کارت نظام وظیفه ( پایان خدمت  ،معافیت دایم) بعد از فراغت از تحصیل صادر شده باشد ،.مهلت ثبت
نام در دفاتر کاریابی تا  1ماه پس از تاریخ صدور کارت نظام وظیفه ( پایان خدمت  -معافیت دائم )یباشد.
تذکر  : 4مهلت ثبت نام در دفاتر کاریابی برای دانش آموختگان در صورتیکه بال فاصله در مقطع تحصیلی باالتر در دوره روزانه پذیرفته شوند
 ،بعد از فراغت از تحصیل در مقطع باالتر محاسبه میگردد.

تذکر

 : 2گذشت یکسال از تاریخ فراغت از تحصیل برای کلیه دانش آموختگان دارای گواهی عدم کاریابی از ادارات کل کار و امور اجتماعی

مراکز استان الزامی میباشد
تذکر  : 6زمان احتساب یکسال شمسی برای آقایان از تاریخ صدور کارت پایان خدمت یا کارت معافیت دائم در نظر گرفته میشود  ،مبنای
محاسبه برای کارت معافیت تاریخ صدور معافیت پزشکی و غیر پزشکی میباشد.

تذکر:7

در صورت نداشتن کارت پایان خدمت و یا معافیت دایم جهت اخذ دانشنامه و ریز نمرات تایید شده موافقت سازمان نظام

وظیفه الزامی میباشد.
تذکر :8اعالم عدم کاریابی در مقاطع باالتر  ،تعهد خدمت دانش آموختگان را در مقطع قبلی نیز لغو مینماید
تذکر :9در صورت تحصیل دانشجو در رشته متفاوت در مقطع باالتر  ،جهت استفاده از این فرصت در هر مقطع نیاز به گواهی
عدم کاریابی مربوط به همان رشته تحصیلی میباشد.
تذکر ( :10ویژه دانش آموختگان سهمیه استانداری)تعهد خمت پذیرفته شدگان سهمیه استانداری با ارائه گواهی عدم کاریابی
اداره کل کار و امور اجتماعی استان ها ،در صورت اعالم هدم نیاز به خدمت از سوی استانداری مربوطه لغو میگردد.
تذکر(:11ویژه دانش رشته دامپزشکی) لغو تعهد خدمت آموزش رایگان رشته های دامپزشکی از طریق عدم کاریابی پس از
انجام طرح یا معافیت ازطرحخدمت نیروی انسانی میسر است.
تذکر ( :12ویژه دانش آموختگان دارای سهمیه و بورسیه)دانش آموختگان بورسیه و متعهد به دستگاهها پس از اعالم عدم نیاز
دستگاه مربوطه میتوانند از طریق اعالم عدم کاریابی اقدام به لغو تعهد آموزش رایگان نمایند.
تذکر: 13مدت انجام خدمت نظام وظیفه پس از پایان تحصیالت دانشگاهی جزو مدت سابقه کار محسوب میگردد.
تذکر  : 14متقاضیان دریافت دانشنامه در صورت نداشتن شرایط فوق الذکر میبایست نسبت به پرداخت هزینه آموزش رایگان
از طریق سامانه سجاد اقدام نمایند
تذکر  :12متقاضیان دریافت دانشنامه در صورت اشتغال به کار ،سابقه بیمه و انجام خدمت نظام وظیفه( مخصوص آقایان) بعد
از فراغت از تحصیل در صورتی که مدت انجام کار آنها کمتر ازمدت انجام تعهد باشد میبایست پس از ثبت مدت اشتغال به کار
در سامانه سجاد نسبت به پرداخت مابقی هزینه آموزش رایگان اقدام نمایند

توجه:
(مدارکی که دانش آموختگان دوره روزانه متقاضی دریافت دانشنامه پس از ثبت نام و دریافت کد
رهگیری در سامانه سجاد میبایست ارسال نمایند)
 -2اصل گواهی موقت ( در صورت اخذ نمودن گواهینامه موقتکاردانی یا کارشناسی)
-3اصل دانشنامه مقطع قبلی واصل گواهینامه موقت کارشناسی ( ویژه دانش آموختگان مقطع کارشناسی

ناپیوسته)
 -4اصل مدارک مربوط به انجام تعهد آموزش رایگان ( ثبت شده در سامانه سجاد)
تذکر:01

دانشنامه مقطع قبلی دانش آموختگان مقطع کارشناسی ناپیوسته پس از بررسی به همراه دانشنامه و ریزنمرات صادر شده به

آدرس متقاضی صدور دانشنامه ارسال میگردد.
 -2تسویه حساب صندوقهای رفاه ( در صورت اخذ وام دانشجویی)
تذکر -17دانش آموختگان میتوانند جهت اطالع از وضعیت بدهی صندوقهای رفاه با شماره تلفن های 180-07727202و -07722883
 180اداره رفاه دانشجویان دانشگاه رازی تماس گرفته و نتیجه را دریافت نموده و ازا داره مذکور درخواست نمایند تا تسویه حساب را از طریق
اتوماسیون اداری به اداره دانش آموختگان دانشگاه ارسال نمایند.

 -6تصویر برابر با اصل شده کارت پایان خدمت یا معافیت دایم در دفاتر اسناد رسمی دانش
آموختگان مرد( که از تاریخ پایان خدمت یا معافیت دایم حد اقل یک سال گذشته باشد)
 -7تصویرکارت ملی و یک قطعه عکس  3×4و اسکن آنها روی لوح فشرده با حجم کمتر از  100کیلو
بایت تصویر شناسنامه و در صورت تغییرات سجلی تصویربرابر با اصل شده کلیه صفحات شناسنامه
 -8نام و نام خانوادگی و نام پدر به زبان انگلیسی و با خط خوانا

 -9فیش بانکی پرداخت مبلغ 300000ریال بابت هزینه صدور مدارک تحصیلی و انجام امور پستی به
شماره حساب ( )0110143313101004
و شناسه واریزی () 304143300000111111111111111110
نزد بانک ملی شعبه کرمانشاه ( بنام درآمد اختصاصی دانشگاه رازی )
و یا شماره حساب شبا (  ) IR001011110110143313101004نزد کلیه بانکها ( بنام درآمد اختصاصی دانشگاه رازی )

 -10تلفن تماس دایم و همراه متقاضی
 -11کدپستی و آدرس دقیق متقاضی
 -12معرفی شخص ثانی جهت اخذ مدرک از اداره پست
آدرس جهت ارسال مدارک  :کرمانشاه  -باغ ابریشم دانشگاه رازی – سازمان مرکزی دانشگاه – اداره کل آموزش اداره دانش
آموختگان

کد پستی دانشگاه رازی 67149-67346 :
فاکس اداره دانش آموختگان083-34274281:

تلفن تماس اداره دانش آموختگان180-07727207:

