
سواالت متداول دانشآموختگان

پرسش: برای دریافت نامه اتمام معافیت تحصیلی جهت اعزام به خدمت و گرفتن گواهی 
موقت چکار باید کرد؟ (دانشآموختگان پسر)

پاسخ: بعد از ارسال پرونده فارغ التحصیلی از دانشکده، دانش اموخته (پسر) میبایست با 

مراجعه به آقای زند نامه اتمام معافیت تحصیلی خود را دریافت کند و بعد از گرفتن دفترچه 
اعزام به خدمت جهت گرفتن گواهی موقت در سامانه گلستان درخواست پستی خود را ثبت و 

پیگیری نماید.

پرسش: برای دریافت گواهی موقت چکار باید کرد؟ 

پاسخ: بعد از اتمام امور مربوط به فارغ التحصیلی دانش اموختگان گرامی میبایست با مراجعه 
به سامانه گلستان با مطالعه دقیق اطالعیه مربوطه درخواست پستی خود را با دقت ثبت و 

پیگیری نمایند..و از مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی خودداری نمایند.

پرسش: آیا دانشآموختگان پسر بدون کارت پایان خدمت میتوانند گواهی موقت دریافت 
کنند؟

پاسخ: دانشآموختگان پسر با در دست داشتن کارت پایان خدمت، کارت معافیت، گواهی 
اشتغال به تحصیل در مقطع باالتر، دفترچه آماده به خدمت، گواهی اشتغال به کار در نیروهای 
مسلح و سپاه پاسداران و یا گواهی در حین خدمت سربازی بدون مهر غیبت میتوانند گواهی 
موقت دریافت کنند. (میتوانید مدارک مربوطه را در سیستم گلستان در قسمت درخواست 

پستی بارگذاری کنید)   

پرسش: چرا درخواستهای پستی بررسی نمیشود؟



پاسخ: درخواستهای پستی به روز بررسی میشود. دانش اموختگان گرامی بعد از ثبت اولیه 
درخواست میبایست تمامی مراحل پستی را در سامانه گلستان بررسی و پیگیری نمایند..و در 

صورت ابهام با مطالعه دقیق نحوه ارسال پستی نسبت به تکمیل و تایید درخواست خود اقدام 

نمایند...اکثر موارد تاخیری در ارسال مدارک تحصیلی به دلیل عدم تایید درخواست از طرف 
دانش اموخته میباشد.

پرسش: برای دریافت دانشنامه چه کاری باید انجام دهیم؟

پاسخ: ابتدا باید در سامانه سجاد ثبت نام کنید و درخواست لغو تعهد آموزش رایگان را ثبت 
کنید و مدارک الزم جهت لغو تعهد ( انجام کار، نامه عدم کاریابی) را بارگذاری کنید و یا اگر 
انجام کار و یا نامه عدم کاریابی ندارید گزینه پرداخت را انتخاب کنید و منتظر تایید کارشناس 
دانشگاه و بعد از آن تایید سازمان امور دانشجویان شوید. در صورت تایید سازمان برای شما 
پیامک ارسال میشود. در نهایت در سیستم گلستان درخواست پستی ارسال مدارک دهید تا 

دانشنامه و ریزنمرات برای شما پست شود. 

پرسش: تا چه مدت فرصت داریم در اداره کار جهت دریافت نامه عدم کاریابی ثبت نام کنیم؟

پاسخ: تا شش ماه بعد از فارغالتحصیلی با در دست داشتن گواهی موقت فرصت ثبت نام در 
اداره کار دارید و حداقل شش ماه هم باید از ثبت نام در اداره کار گذشته باشد.

پرسش: آیا انجام کار در هر سازمانی قابل قبول است؟

پاسخ:  بله در صورتی که برای شما بیمه پرداخت شده باشد. در مورد تدریس در مدارس و 
دانشگاهها نیازی به بیمه نیست فقط باید در مدارس حداقل ۲۰ ساعت در هفته و در 

دانشگاهها ۱۲ ساعت در هفته تدریس داشته باشید. 

پرسش: اگر انجام کار به میزان تعهد نباشد چه باید کرد؟



پاسخ: انجام کار شما هر چه باشد محاسبه میشود و برای مابقی تعهد هزینه پرداخت می
کنید.

پرسش: آیا دانشآموختگان پسر بدون کارت پایان خدمت میتوانند دانشنامه دریافت کنند؟

پاسخ: دانشآموختگان پسر با در دست داشتن کارت پایان خدمت، کارت معافیت، گواهی 
اشتغال به تحصیل در مقطع باالتر، دفترچه آماده به خدمت،  و یا گواهی در حین خدمت 
سربازی بدون مهر غیبت میتوانند دانشنامه بگیرند و در صورتی که هیچکدام از این موارد را 
نداشته باشد و قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور را داشته باشد با گذاشتن وثیقه در سازمان 
نظام وظیفه و گرفتن نامه از سازمان امور دانشجویان و تحویل به دانشگاه میتوانند دانشنامه 

دریافت کنند. 

پرسش: برای ارسال پستی دانشنامه آیا باید گواهی موقت را تحویل دهیم؟

پاسخ: شما باید گواهی موقت،  نامه انجام کار و یا نامه عدم کاریابی و یک قطعه عکس را برای 
ما پست کنید و بعد دانشنامه برای شما پست میشود.


