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انجام تعهد خدمت آموزش رایگان ازطریق ارائه گواهی انجام کار معتبر
کار معتبر برای انجام تعهد خدمت آموزش رایگان به نوعی اشتغال گفته میشود که شاغل مشمول بیمه باشد و سابقه بیمه
مالک محاسبه انجام تعهد خدمت می باشد( .سوابق بیمه باید تایید شده و دارای مهر و امضا سازمان تامین اجتماعی باشد –
سوابق بیمه بارکددار سازمان تامین اجتماعی بهمراه کد رمز ورود به سامانه جهت بررسی و استعالم سوابق نیز مورد تائید می
باشد)
احکام کارگزینی نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی با مهروامضا برای انجام تعهد خدمت آموزش رایگان مورد قبول می باشد.
گواهی تدریس معتبر از دانشگاهها ،موسسات آموزش عالی (دولتی و غیردولتی) به میزان  10ساعت در هفته و سایر موسسات
آموزشی در صورت تایید نهاد مربوطه به میزان  16ساعت در هفته مورد تایید می باشد.
پروانه کسب معتبر افرادی که به حرف مختلف مشغول به کار هستند از جمله پروانه کسب از سازمانهای صنفی کشور ،پروانه
اشتغال مهندسین ،پروانه وکالت ،پروانه کارآموزی وکالت ،پروانه سازمان دامپزشکی و نظام پزشکی و سایر نهادهای دولتی و
غیردولتی و آزاد از تاریخ صدور به شرط تمدید یا داشتن پرونده مالیاتی به عنوان گواهی انجام کار قابل پذیرش می باشد.
مدت کارکرد دانش آ موختگان به عنوان مدیرعامل در شرکت های خصوصی به شرط اثبات فعالیت با ارائه گواهی از شرکت
موردنظر و تصویر آگهی درج تاسیس و تغییرات شرکت در روزنامه رسمی و ارائه گواهی پرداخت مالیات در مدت زمان فعالیت
قابل پذیرش می باشد.
فعالیتهای هنری و مطبوعاتی دانش آموختگان با ارائه گواهی اشتغال به این حرفه از سوی دستگاههای ذیربط به منزله انجام
تعهد تلقی می شود.
دانش آموختگان می توانند مبلغ تعهد مقاطع پایین تر را پرداخت و گواهی انجام کار خود را برای مقطع باالتر ارائه دهند.
ارائه گواهی انجام کار برای هر مقطع بایستی بعد از تاریخ فراغت از تحصیل فرد در آن مقطع باشد.
انجام خدمت وظیفه عمومی پس از تاریخ فراغت از تحصیل ،ترک تحصیل یا اخراج جزء خدمات موثر در انجام تعهد خدمت
متقاضی محسوب شده و تاریخ و مدت زمان مندرج در کارت پایان خدمت مبنای محاسبه می باشد.
گواهی انجام کار در حین تحصیل مقطع باالتر برای مقاطع پایین تر در صورتیکه متقاضی در دوره روزانه مشغول به تحصیل
نباشد برای مقاطع قبلی قابل قبول خواهد بود.
انجام تعهد خدمت آموزش رایگان از طریق پرداخت هزینه
دانش آموختگان میتوانند کل هزینه آموزش رایگان خود را پرداخت نمایند.
در صورتی که انجام کار معتبر قادر به پوشش کامل تعهدات آموزش رایگان نباشد مابقی هزینه قابل پرداخت است .
انجام تعهد خدمت آموزش رایگان با استفاده از گواهی عدم کاریابی
دانش آموختگان از تاریخ دانش آموختگی فقط شش ماه فرصت دارند با در دست داشتن اصل گواهینامه موقت پایان
تحصیالت در دفاتر کاریابی تقاضای کار نمایند.

این فرصت برای آقایان در صورتی که کارت نظام وظیفه بعد از فراغت از تحصیل صادر شده باشد بعد از تاریخ صدور کارت
پایان خدمت یا معافی قابل محاسبه می باشد.
فرصت مذکور برای دانش آموختگان در صورتی که بالفاصله در مقطع تحصیلی باالتر در دوره روزانه پذیرفته شوند بعد از
فراغت از تحصیل در مقطع باالتر محاسبه می گردد.
گذشت یک سال از تاریخ فراغت از تحصیل برای کلیه دانش آموختگان دارای گواهی عدم کاریابی از ادارات کل کارو امور
اجتماعی مراکزاستان الزامی می باشد .
زمان احتساب یک سال برای آقایان از تاریخ صدور کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائم از خدمت در نظر
گرفته می شود.
زمان احتساب یک سال برای دانش آموختگان از آخرین مقطع تحصیلی دوره روزانه قابل قبول است.
گواهی عدم کاریابی در صورتی که از تاریخ فراغت از تحصیل تا زمان اقدام به لغو تعهد خدمت هیچ گونه تاییدیه تحصیلی
مربوط به اشتغال در پرونده یا سابقه بیمه نداشته باشد موردقبول می باشد.
اعالم عدم کاریابی در مقاطع باالتر (در صورت مرتبط بودن رشته در مقطع باالتر) تعهد خدمت دانش آموختگان در مقاطع
تحصیلی قبلی را نیز لغو می نماید.
دانشجو یان شاغل به تحصیل در کلیه دوره های مقاطع باالتر دوره روزانه نمی توانند گواهی عدم کاریابی در حین تحصیل برای
لغو تعهد خدمت آموزش رایگان مقطع قبلی ارائه نمایند.
دانش آموختگانی که همزمان در دو رشته تحصیل نموده اند می توانند با استفاده از گواهی عدم کاریابی برای هر کدام از دو
رشته نسبت به لغو تعهد خدمت اقدام نمایند (.ثبت نام برای کاریابی در صورت دانش آموختگی در دو رشته امکان پذیر می
باشد).
آزادسازی یک مقطع تحصیلی با سابقه کار و مقطع دیگر با گواهی عدم کاریابی امکان پذیر نمی باشد.
دانشجویان انصرافی ،اخراجی نمی توانند از فرصت عدم کاریابی جهت لغو تعهد آموزش رایگان مقطع ناتمام استفاده نمایند.
لغو تعهد خدمت آموزش رایگان با استفاده از حکم بازنشستگی و نامه ازکارافتادگی
لغو تعهد خدمت دانش آموختگان بازنشسته با ارائه حکم بازنشستگی و به شرط حضور در کشور بالمانع است.
لغو تعهد خدمت دانش آموختگان ،دانشجویان انصرافی و اخراجی به علت از کارافتادگی و از دست دادن اهلیت و عدم توانایی
انجام تعهد خدمت با ذکر صریح عبارت ٌ نامبرده قادر به کارکردن نمی باشد ٌ از سوی شورای پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی
استان محل تحصیلشان انجام می شود.

