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رما ل و دمارک الزم ت رد وا ت و ردیا ت دا ناهم و رزی رات
دانش آموخته موظف جهت دریافت مدارک فوق الذکر از تکمیل مراحل ذیل اطمینان حاصل نماید.
 .1انجام کلیه تسویه حساب های الزم از جمله تسویه حساب کامل با صندوق رفاه دانشجویان از طریق سیستم جامع
گلستان؛

 . 2ثبت درخواست دریافت دانشنامه و ریزنمرات در پیشخوان خدمت سیستم جامع گلستان
تذکر :با توجه به لزوم پرداخت هزینه پست برای هرر یرا از درخواسرتها الزم اسرت در انتخراب نرو مردرک  -1دانشرنامه و
ریزنمرات  – 2دانشنامه  – 3ریزنمرات ) نهایت دقت را مبذول فرمایند.
تکمیل مدارک مورد نیاز:
.1

مدرک مربوط به محاسبه لغو تعهد آموزش رایگان (ویژه دانش آموختگان مشمول استفاده ازمزایای آموزش رایگان).

* برای کارکنان رسمی ،پیمانی و قراردادی استخدام دولت :بارگذاری حکم کارگزینی یا گواهی اشتغال به کار از کارگزینی
که در آن وضعیت استخدامی و تاریخ شرو و پایان کار قید شده باشد ضروری است .همچنین کارکنران متعهرد خردمت
سازمان ها می بایست نامه ای دال بر اتمام تعهد خدمت و بالمانع بودن ارائه مدارک به فرد متقاضی را نیز بارگذاری نمایند.
شاغلین آموزش و پرورش نیز باید فرم شماره  5 22خالصه سوابق دولتی) و فرم  2نامه اتمام تعهد خدمت به آمروزش و
پرورش) را بارگذاری نمایند.
* کارکنان شاغل در مراکز خصوصی می بایست:
 -1سوابق بیمه ای را از سایت سازمان تامین اجتماعی که در آن تاریخ دقیق واریز حق بیمه متقاضی قید شده است با تایید مهدر مماداء
شعب بیمه) رسانیده شود.
 -2نامه منجام کار مز آخرین محل خ مت را در پیشخوان خدمت سیستم جامع گلستان بارگذاری نمایند مشتغال به کدار بد پ درخمخدت

بیمه برمی لغو تعه آموزش رمیگاپ قابل قبول نیست).
نکته مهم :سابقه کار ابتدا برای مقا طع پایین تر محاسبه می شود و در حین تحصیل دوره روزانه قابل قبول نیست .اگر سابقه کار به حرد کرافی
نباشد برای باقی مانده مدت تعهد آموزش رایگان باید هزینه پرداخت شود.
* استفاده از قانون ازکارافتادگی :با ارائه گواهی مورد تائید شورای پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی استان محرل تحصریل مبنری برر اینکره "
نامبرده قادر به کارکردن نمی باشد" قابل انجام است.
* گواهی عدم کاریابی از وزارت کار تعاون و اموراجتماعی طبق مقررات.
* بازنشستگان  :ارائه تصویر حکم بازنشستگی.
* پذیرفته شده گان با استفاده از مزایای بورسیه  :ارائه نامه لغو تعهد متعهد خدمت سازمان مربوطه.

* درخواست پرداخت هزینه های آموزش رایگان به هزینه شخصی که میزان آن بر اساس دستورالمعل های ارسرالی وزارت علروم ،تحقیقرات و
فناوری توسط کارشناسان اداره فارغ التحصیالن محاسبه و جهت پرداخت از طریق پیشخوان خدمت سیستم جامع گلستان به اطرال متقاضری
رسانده خواهد شد و پس از آن الزم است متقاضی رسید پرداخت هزینه را در پیشخوان خدمت سیستم جامع گلستان بارگذاری نماید و مصدل
رسی بانکی جهت ارسال به دانشگاه به پست تحویل داده شود.
* نامه نحوه لغو تعهد آموزش رایگان مقطع قبل خاص دانش آموختگان تحصیالت تکمیلی)
 .2تصویر خمنشنامه مقطع قبلی
 .3م رک تعیین نظام ظیفه آقایاپ

شامل :تصویر کارت پایان خدمت یا کارت معافیت ،گواهی اشتغال به تحصیل با قید شماره و تاریخ معافیت تحصیلی ،گواهی اشتغال به خردمت
نظام وظیفه ،گواهی عضویت رسمی در نیروهای نظامی و انتظامی ،گواهی لغو تعهد خدمت برای متعهدین خدمت در آموزش و پررورش یرا قروه
قضائیه و  ،...برگ اعزام به خدمت بدون غیبت در مدت اعتبار آن؛
 .4مریز هزینه ص ر خمنشنامه ریز نمرمت از طریق سیستم جامع گلستان)
 .5خمنشنامه دس مز  3ماه کاری مز زماپ خریافت م مرک (مرسالی مز سوی دست) صاخر مز طریق دست به نشانی متقاضی مرسال خومه ش .
دسترسی به فرم تقاضای در یافت رمز پیشخوان سیستم جامع گلستان از طریق آدرس ذیل امکان پذیر است:
سایت مصلی خمنشگاه

خمنشجویاپ

خفتر دیشخومپ خ مات آموزشی

فرم ها م مرک مورخ نیاز

ضمنا خمنش آموختگاپ سال  1331بع مز آپ که به هر خلیلی رمز عبور سیستم جامع گلستاپ خوخ رم ن مرند
می تومنن با تکمیل مرسال فرم تقاضای خریافت رمز عبور خوخ به آخرس میمیل ذیل مق مم نماین :

E_mail:pishkhan@sbu.ac.ir
نکته مهم :لطفا خر سطر موضوع ( )subjectمیمیل عال ه بر قی کرخپ رشته فارغ ملتحصیلی نوع خرخومست
خوخ رم طبق عالمات مختصاری مشخص نمایی .
عالمت اختصاری گواهینامه موقت گومهینامه موقت -ملمثنی گومهی نامه موقت – نامه فرمغت مز تحصیل) C.E
عالمت اختصاری دانشنامه و ریزنمرات (خمنشنامه ریزنمرمت – خمنشنامه – ریزنمرمت ملمثنی م مرک ذکر ش ه) D.T

توضیحات :م مرک الزم جهت تحویل به خفتر دستی
 .1فرم گواهی درخواست مدرک از طریق سیستم جامع گلستان
 .2اصل فیش بانکی مربوط به لغو تعهد آموزش رایگان .
 .3اصل گواهی نامه مربوط به پایان تحصیالت ویژه دانش آموختگان دانشگاه شهید بهشتی در صورت دریافت گواهی نامه)
 .4یا قطعه عکس 3×4

م یریت خ مات آموزشی

