
  در بررسی فرایندهاي لغو تعهد خدمت آموزش رایگاننکات مهم و قابل توجه 
رف مدت شش ظباالترین مقطع روزانه  پس از فارغ التحصیلیثبت نام کاریابی باید بالفاصله  آموزش رایگان دستورالعملطبق 

  ماید. نمبلغ بدهکاري اعالم  و دانشگاه بر اساس قوانین بایستی صورت گرفته باشد در غیر اینصورت مورد تایید نمی باشد ماه
بل از ورود اگر قحتی عدم کاریابی باشد متقاضی لغو تعهد در مقطع باالتر دانشجوي دوره روزانه دقت داشته باشید در صورتی که 

چون دانشجوي دوره روزانه محسوب می شود و نمی تواند از عدم کاریابی پذیر نیست امکانبه مقطع باالتر ثبت نام شده باشد هم 
  تفاده نماید. سا

با  حتماثبت نام در کاریابی بر اساس بخشنامه هاي وزارت کار به زیرمجموعه هاي خود(ادارات کار و امور اجتماعی استان ها) 
 داشتن کارت پایان خدمت یا و براي آقایان نیز عالوه بر این مورد با ن تحصیالت عکسداررویت اصل گواهینامه موقت پایا

انجام  فهام وظییا کارت نظ به همین علت چنانچه تاریخ ثبت نام کاریابی قبل از صدور مدرك موقت، معافیت دائم صورت می گیرد
  شده باشد قابل قبول نخواهد بود. 

صادر گردد و نامه هاي صادره از شهرستان استان مدیرکل نامه هاي کاریابی بایستی از همکاران محترم دقت داشته باشند که 
  نیز مورد تایید نمی باشد.  تان هایی که مرکز استان می باشندحتی شهرس

ی م وط به سابقه کار الزامیپیوست اسکن مدارك مربق سابقه کار دارند یدر صورتیکه متقاضی درخواست لغو تعهد از طر
  .بایستی اسکن و آپلود هم شودجهت بررسی سازمان مدارك مربوطه موجود است باشد، حتی اگر به صورت فیزیکی در پرونده 

  .شود يسپر یفهکارت نظام وظصدور یخاز تار شمسی کامل یکسال یدبا یابیطبق بخشنامه عدم کار
ق و این سواب باشد یمورد قبول نمبراي مقاطع قبلی یا همان مقطع در مقطع باالتر دوره روزانه  یلسابقه کار همزمان با تحص

حتی اگر متقاضی در سوابق تحصیلی اعالم ننموده که دانشجوي مقطع باالتر می باشد  بایستی از قسمت انجام کار حذف گردند.
در حتما  وو در پرونده استعالم و تاییدیه تحصیلی دارند لطفا نیاز به بازبینی بزنید تا متقاضی پروفایل خود را ویرایش نماید 

  .درج نماییدبخشهاي دیگر جهت اطالع  د را رافرایند مو وضیحات و ضمیمهقسمت ت
 قبول نمی باشد.  مورددوره روزانه با تحصیل در مقطع باالتر  همزمان عدم کاریابیالزم به ذکر است 

  . گردد وستیها پ یمهدر قسمت ضم یزيوار یشف یرتصو چنانچه متقاضی واریز نقدي از طریق فیش در گذشته داشته اند بایستی
ان دانشجویان انصرافی و اخراجی براي همو  است یقابل بررسدانشگاهی مقاطع تحصیلی دانش آموختگان  يصرفا برا یابیعدم کار

  ابی استفاده کنند. یاز کارمقطع ناتمام نمی توانند 
در هر مقطع که متقاضی از عدم کاریابی استفاده می کند ولیکن در پرونده تاییدیه تحصیلی و شغلی وجود دارد در قسمت 

    توضیحات فرایند اعالم نمایید. 
نکه و ای با توجه به حجم درخواست هاي واصله از دانشگاهها و نظر به یکسان بودن هدف افرادي که متقاضی لغو تعهد می باشند

د است جهت تسریع در کار متقاضیان و رسیدگی به درخواست واهشمنقابلیت بررسی را دارند، خها فرایند ،بر اساس تاریخ در سامانه
درخواست هاي در حال تا  خودداري فرمائیدصورت تلفنی جدا چه به  و به سازمان چه به صورت حضوري متقاضیاناز ارجاع ها 

ه ب ي مربوطهفرایندها ،ارجاع شوند به سازمان چنانچه افراد از دانشگاه ها بررسی در سازمان در مدت کوتاه تري تایید گردند.
  به صورت نیاز به بازبینی عودت می گردد.  دانشگاه جهت توضیح

چنانجه متقاضی در مقطع باالتر درخواست لغو تعهد نموده و لغو تعهد مقطع پایینتر انجام نشده است از تایید و ارجاع فرایند به 
 سازمان خودداري نمایید. 


