
 رایگان آموزش خدمت تعهد لغو فرایندهاي بررسی در توجه قابل و مهم نکات

ستورالعمل  طبق - صله  باید کاریابی نام ثبت رایگان آموزش د صیلی  فارغ از پس بالفا  باالترین التح

شد  گرفته صورت  شش ماه  مدت ظرف روزانه مقطع صورت  غیر در با شد  نمی تایید مورد این  و با

 نماید اعالم بدهکاري مبلغ بایستی قوانین اساس بر دانشگاه

 عدم باشد  روزانه دوره دانشجوي  باالتر مقطع در تعهد لغو متقاضی  که صورتی  در باشید  داشته  دقت  -

 دانشجوي  چون نیست  امکانپذیر هم باشد  شده  نام ثبت باالتر مقطع ورودبه از قبل اگر حتی کاریابی

 نماید استفاده کاریابی عدم از تواند نمی و شود می محسوب روزانه دوره

ساس  بر - شنامه  ا ستان  اجتماعی امور و کار ادارات) خود هاي زیرمجموعه به کار وزارت هاي بخ  (ها ا

صل  بارویت حتما کاریابی در نام ثبت صیالت  پایان موقت گواهینامه ا سدار  تح  براي و عک

 همین به گیرد، می صورت  دائم یامعافیت خدمت پایان کارت داشتن  با مورد این بر عالوه نیز آقایان

 باشد انجام شده وظیفه نظام کارت یا موقت مدرك صدور  از قبل کاریابی نام ثبت تاریخ چنانچه علت

 بود نخواهد قبول قابل

ستی  کاریابی هاي نامه که باشتتند داشتتته دقتآموختگان محترم دانش - ستان  مدیرکل از بای  ا

 مورد نیز اشند ب می استان  مرکز که هاییشهرستان   حتیشهرستان    از صادره  هاينامه و گردد صادر 

 .باشد نمی تایید

 مربوط مدارك اسکن  پیوست  دارند کار سابقه  طریق از تعهد لغو درخواست  متقاضی  صورتیکه  در -

شد،  الزامی کار سابقه  به ست  موجود پرونده در فیزیکی صورت  به اگر حتی می با سی  جهت ا  برر

 شود هم آپلود و اسکن بایستی مربوطه مدارك سازمان

 شود سپري وظیفه نظام صدورکارت تاریخ از شمسی کامل یکسال باید کاریابی عدم بخشنامه طبق -

 مورد مقطع همان یا قبلی مقاطع براي روزانه دوره باالتر مقطع در تحصتتیل با همزمان کار ستتابقه -

 باشد. نمی قبول

ست  ذکر به الزم  - صیل  با همزمان کاریابی عدم ا  نمی قبول مورد روزانه دوره باالتر مقطع در تح

 باشد

ضی  نانچهچ - شته  در فیش طریق از نقدي واریز متقا شته  گذ ستی  اند دا صویر  بای  در واریزي فیش ت

 گردد پیوست ها ضمیمه قسمت

 دانشجویان  و است  بررسی  قابل دانشگاهی  تحصیلی  مقاطع آموختگان دانش براي صرفا  کاریابی عدم -

 .کنند استفاده کاریابی از توانند نمی ناتمام همان مقطع براي اخراجی و انصرافی

 شغلی و تحصیلی تاییدیه پرونده در ولیکن کند می استفاده کاریابی عدم از متقاضی  که مقطع هر در -

 .نمایید اعالم فرایند قسمت توضیحات در دارد وجود


