
 

 

 از طریق پورتال سازمان امور دانشجویان و از سربرگ خدمات، بخش امور دانشجویان داخل را انتخاب کرده و سپس در این قسمت

 (1 ریتصو). کلیک نمایید لغو تعهد آموزش رایگانجهت ثبت درخواست بر روی 

 

 نمایش پرتال - 1 ریتصو

ر روی دکمه با کلیک ب را به شما نمایش داده و در صورتی که گزینه با قوانین گفته شده موافق هستم را انتخاب نمایید فرم سیستم

 (2 یرتصو)شود.به شما نمایش داده می رایگان لغو تعهد آموزشفرم  بعدی،

 

 موافقت با قوانین گفته شده - 2 یرتصو

 



 

 

 و نمایید واردرا  باشدمیوضعیت تحصیلی و گرایش ، رشته، مقطع اطالعات شامل که رابرای لغو تعهد  نظر مقطع مورد اطالعات

 (3 ریتصو) .باشنددار اجباری میموارد ستاره .کلیک کنید« بعدی»سپس بر روی دکمه 

 

 برای لغو تهد ورود اطالعات مقطع مورد نظر - 3 ریتصو

 (4 یرتصو، صفحه ثبت درخواست را مشاهده خواهید کرد. )«بعدی»پس از فشردن دکمه 

  



 

 

 

 ثبت درخواست - 4 یرتصو

تعداد »و « تعداد واحدهای اخذ شده»، «شجویینشماره دا»، «سهیه دانشجو»اطالعات  بایستحصیلی میدر بخش اطالعات مقاطع ت

 (5 یرتصورا وارد نمایید. )« گذرانده شده یجبران یواحدها



 

 

 

 اطالعات مقاطع تحصیلی - 5 یرتصو

ها هستید، گزینه بورسیه وزارت علوم و سایر دستگاه ها را دانشجوی روزانه بوده و بورسیه وزارت علوم و سایر دستگاه صورتیکهدر 

الزم به ذکر است که فایل پیوست شده باید دارای  پیوست مدارک الزامی است.انتخاب و مدارک خواسته شده را بارگذاری نمایید. 

 (6 یرتصو)باشد.  PDFیا  JPG ،PNGهای یکی از فرمت

 

 هابورسیه وزارت علوم و سایر دستگاه - 6 یرتصو

های تحصیلی بر اساس تاریخ شروع و پایان سالها را مشخص کنید. الزم به ذکر است که تعداد نیمدر گام بعد باید وضعیت ترم

« وضعیت ترم»ر د «نامهتمدید پایان»و « به استادمعرفی »های در صورتی که یکی از گزینه شود.تعیین می تحصیل، به صورت سیستمی

 (7 یرتصو) واحدهای اخذ شده را نیز وارد نمایید. بایست تعدادمی ،ییدرا انتخاب نما



 

 

 

 های تحصیلینیمسال -  7 یرتصو

بارگذاری اطالعات و مدارک الزم  پس از انتخاب هر یک نسبت به ثبت و نوع درخواست لغو تعهد خود را انتخاب نمایید. آخردر 

 (8 یرتصو)اقدام نمایید.

 

 تعیین نوع درخواست لغو تعهد - 8 یرتصو

 (9 یرتصوخود را انتخاب کنید. )نوع حکم  ،گزینه سایر انتخابدر صورت 

 

 نوع حکم - 9 یرتصو

الزم به ذکر است که فایل پیوست شده باید دارای یکی از  نوع حکم را انتخاب کرده و سپس اطالعات مربوط به حکم را وارد کنید.

 (12 یرتصوو  11 یرتصو، 10 یرتصوباشد. ) PDFیا  JPG ،PNGهای فرمت

 

 مدارک عدم توانایی انجام کار - 10 یرتصو



 

 

 

 مدارک فوت متقاضی - 11 یرتصو

 

 مدارک کمیسیون پزشکی - 12 یرتصو

( الزم به 13 ریتصورا انتخاب کرده و اطالعات مربوطه را تکمیل کنید. )« بله»اید، گزینه در صورتیکه در حین تحصیل پرداخت داشته

باشد. در صورتی که بیش از یک پرداخت انجام  PDFیا  JPG ،PNGهای متذکر است که فایل پیوست شده باید دارای یکی از فر

 کلیک کنید تا بخش مشخصات پرداخت جدیدی اضافه شود. اید، بر روی گزینه داده



 

 

 

 پرداخت حین تحصیل 13 ریتصو

انجام کار »گزینه بخشی از تعهد خود را از طریق ارائه سابقه کار و مابقی را از طریق پرداخت، لغو نمایید  مایل هستید در صورتیکه

عه متن باال را مطال». متن نمایش داده شده را مطالعه کرده و گزینه نمایید انتخابرا « سابقه کار، همراه با پرداخت( ی)در صورت کسر

اطالعات مربوط به انجام کار را تکمیل کنید. در صورتی که بیش از یک سابقه انجام کار دارید  (14 یرتصورا انتخاب کنید. )« امکرده

 کلیک کنید تا بخش انجام کار جدیدی اضافه شود. بر روی گزینه 



 

 

 

 استفاده از انجام کار 14 یرتصو

 ریتصو) .دنماییکرده و اطالعات مربوطه را تکمیل را انتخاب  «عدم کاریابی»نامه گزینه اشید در صورتیکه دارای نامه عدم کاریابی می ب

15) 



 

 

 

 نامه عدم کاریابی - 15 ریتصو

 (16 ریتصورا انتخاب نمایید.)« پرداخت» ارید گزینههزینه لغو تعهد مقطع مورد نظر را ددرصورتیکه تمایل به پرداخت 

 

 گزینه پرداخت - 16 ریتصو

 (17 یرتصو)سپس به سوال امنیتی پاسخ داده و بر روی دکمه ارسال کلیک کنید.

 

 سوال امنیتی-17 یرتصو

 ریتصوکند.)سیستم از ثبت درخواست جلوگیری میشوید و ا پیغامی در باالی صفحه مواجه میهای اجباری بدر صورت خالی بودن فیلد

18) 

  



 

 

   

 یاجبار یها لدیاخطار در صورت وارد نکردن ف شینما - 18 ریتصو



 

 

 

ارد انکی خود را وببایست اطالعات کارت شود که مینمایش داده می ی جهت پرداخت مبلغ ذکر شده به شمادرگاه بانک ،ارسالپس از 

 (19 ریتصونمایید.)

 

 یکیدرگاه پرداخت الکترون - 19 ریتصو

 (20 ریتصوی را نزد خود نگاه دارید.)پیگیرشود. شماره متن زیر به شما نمایش داده می تراکنشدر صورت موفق بودن 

 

 یریگیکد پ شینما - 20 ریتصو

 ریتصو).نمایدفراهم می ان رفع مشکل و سعی مجدد را برایتاننمایش داده و امک زیر رادر صورت ناموفق بودن تراکنش سیستم پیغام 

21) 



 

 

 

 اخطار تراکنش نا موفق شینما - 21 ریتصو

از طریق پورتال سازمان امور دانشجویان سربرگ  با دریافت پیغام جهت مراجعه به پورتال، برای مشاهده وضعیت خود اقدام نمایید.

 (22 ریتصوارتابل را انتخاب نمایید.)ک

 

 یکارتابل شخص - 22 ریتصو

یرایش ادر به وگیرد در هر یک از حاالت شما قاوین زیر در کارتابل شما قرار میبررسی شده با عن درخواستبا توجه به روند فرآیند، 

در قسمت جستجو کد پیگیری دریافتی را وارد و با توجه به توضیحات ذکر شده جهت ادامه فرآیند اقدام  باشید.اطالعات مربوطه می

کلید  و بر روی پس از انجام عملیات خواسته شده به سوال امنیتی پاسخ داده سپس بر روی شماره پیگیری کلیک کنید. نمایید.

 بروزرسانی کلیک کنید.

 (23 ریتصوه درخواست شما در حال بررسی باشد.)در صورتیک .1

 

 یدر حال بررس - 23 ریتصو

 (24 ریتصواعالم نیاز به بازبینی نماید.)در صورتی که کارشناس مربوطه  .2

 

 ینیبه بازب ازین تیوضع شینما - 24 ریتصو

 شود و در این قسمت امکان ویرایش کلیکآورده شده است باید روی شماره پیگیری  توضیحاتجهت ویرایش مواردی که در قسمت 

 شده است، وجود دارد. تکمیلرسانی اطالعات فرم درخواست لغو تعهد که توسط شما و بروز



 

 

 (25 ریتصوشده به سوال امنیتی پاسخ داده و بر روی کلید بروزرسانی کلیک کنید.) خواستهپس از ویرایش اطالعات 



 

 

 

 یبروزرسان - 25 ریتصو



 

 

شما قرار  کارتابلدر صورتی که درخواست لغو تعهد شما توسط کارشناس تایید نشده باشد پیغامی مطابق تصویر زیر در  .3

  (26 ریتصومی گیرد.)

 

 دییعدم تا تیوضع شینما - 26 ریتصو

 کنید.را مشاهده می 27 ریتصودر صورتی که نیاز به پرداخت مبلغ لغو تعهد باشد  .4

 

 پرداخت هزینه لغو تعهد آموزش رایگان - 27 ریتصو

 (.28 ریتصودر صورتی که کارشناس سازمان امور دانشجویان، درخواست شما را تایید کرده باشد ) .5

 

 

 لغو تعهد دییتا تیوضع شینما - 28 ریتصو

وط به پرینت، مربتوانید نامه لغو تعهد را مشاهده نمایید و همچنین با استفاده از کلید می« دریافت نامه لغو تعهد»با کلیک بر روی لینک 

 (30 ریتصوو  29 ریتصو. )نسبت به پرینت نامه اقدام نمایید



 

 

 

 نامه لغو تعهد در پورتال شینما - 29 ریتصو

 

 نامه لغو تعهد نتیپر - 30 ریتصو


