لغو تعهد آموزش رایگان
 -1چگونه لغو تعهد انجام دهم؟ ( آزاد سازی مدرک)
لطفا ثبت نام خود را تا مرحله آخر تكميل نمایيد .سپس از منوی خدمات قسمت اداره كل دانشجویان داخل برای لغو تعهد
اقدام نمایيد .دقت نمایيد لغو تعهد دانشجویان وزارت بهداشت از طریق این سامانه انجام نميگيرد .همچنين دانشجویان
دوره شبانه ،غير انتفاعي ،مجازی و آزاد نياز به لغو تعهد ندارند .وضعيت تحصيلي خود را نيز چك كنيد( در پروفایلتان) كه
باید دانش آموخته ،انصرافي و یا اخراجي باشيد.

 -2چرا گزینه لغو تعهد در قسمت خدمات برای من فعال نيست؟
به قسمت و یرایش پروفایل رفته و در مرحله سوم مقاطع تحصيلي خود را اصالح ،حذف و یا اضافه نمایيد وتا مرحله آخر
پيش بروید تا ثبت شود .دقت نمایيد لغو تعهد دانشجویان وزارت بهداشت از طریق این سامانه انجام نميگيرد .همچنين
دانشجویان دوره شبانه ،غير انتفاعي ،مجازی و آزاد نياز به لغو تعهد ندارند .وضعيت تحصيلي خود را نيز چك كنيد( در
پروفایلتان) كه باید فارغ التحصيل ،انصرافي و یا اخراجي باشيد.

 -3درخواست خود را ثبت كرده ام .درخواستم نياز به ویرایش دارد اما ویرایش اعمال نمي شود؟
با دانشگاه تماس بگيرید تا گزینه نياز به بازبيني را ب رای شما فعال نمایند .در آنصورت امكان ویرایش برای شما فراهم
خواهد شد .پس از آن روی كد پيگيری آبي رنگ درخواست ثبت شده خود كليك نمایيد.اصالحات را روی همان درخواست
ثبت شده انجام دهيد و در انتها گزینه بروزرساني (ثبت) را كليك نمایيد .درخواست جدیدی ثبت نكنيد (.دقت نمایيد
گزینه هایي مثل رشته ،گرایش  ،تاریخ و  ..امكان ویرایش پس از ثبت درخواست ندارند بنابراین در چنين مواردی دانشگاه
باید درخواست را عدم تایيد نماید تا درخواست جدیدی ثبت نمایيد).

 -4من درخواست خود را ثبت كرده ام اما گزینه پرداخت برایم فعال نشد؟
پس از ث بت درخواست ،درخواست شما ابتدا بایستي توسط دانشگاه بررسي و تایيد شود تا گزینه پرداخت برایتان فعال شده
و بتوانيد به صورت آنالین پرداخت خود را انجام دهيد.

 -5چگونه پرداخت خود را انجام دهم؟
پس از تایيد و تعيين مبلغ در سامانه از سمت كارشناس دانشگاه ،روی كد پيگيری درخواست خود در كارتابل كليك نمایيد؛
در انتهای صفحه ی باز شده ،روی پرداخت كليك كرده و به درگاه بانكي وصل شوید.

