مدارك الزم جهت دريافت همزمان دانشنامه و ريزنمرات رسمي فارسي در كليه مقاطع
( كارشناسي  ،كارشناسي ارشد  ،دكتري عمومي  ،دامپزشكي و دكتري تخصصي ) PHD

 مدارك عمومي :
 .1چنانچه پيش از اين گواهي موقت دريافت نموده ايد اصل و تصوير گواهي موقت كه اصل آ‹ در زماا تحويال
دريافت مي شود .
 .2پرداخت آنالين بانك تجارت به مبلغ  002222ريال بابت صدور دانشنامه و مبلاغ 022222رياال بابات صادور
ريزنمرات از طريق شارژ اعتبار انجام مي گردد .
 .3يك قطعه عكس جديد ( در زما تحويل دستي داده شود )
 .4ارايه تسويه حساب قطعي ( در صورت وجود بدهي از صندوق رفاه )
تبصره  : 1فارغ التخصيال سال هاي  0501لغايت  0530موظف هستند ابتدا باه سرپرساتي دانشاجويي دانشاكده
مربوط مراجعه و بعد از دريافت فرم ميزا بدهي تاييد شده به صندوق رفاه مراجعه نمايند .
تبصره  : 2فارغ التحصيال سال هاي  0501لغايت  0530موظف هستند تامه تساويه حسااب از موسساه اعتبااري
دانشگاه را نيز ارايه نمايند .
.5

ارايه گواهي انجام كار از كارگزيني محل خدمت ( از زما شروع تا زما اشتغال برابار مادت ميازا تعتادات
ذكر شده در گواهي موقت )

 .6ارايه تصوير گواهي موقت مقطع ارشد و دكتري جتت دريافت دانشنامه مقطع كارشناسي پيوسته ( لغو تعتاد باا
ارائه كاركرد)
 .7تصوير دانشنامه و فرم نحوه انجام تعتد آموزش رايگا در مقااطع قبلاي ( جتات دريافات مادرش كارشناساي
ناپيوسته  ،كارشناسي ارشدو دكتري )
 .8تصوير كارت ملي
 .9تصوير صفحه اول شناسنامه ( در صورتي كه توضيحاتي در صفحه آخر وجود دارد قرار دهيد )
 .11تكميل فرم درخواست دانشنامه



مدارك اختصاصي :
 .1شاغلين در آموزش و پرورش و بالمانع بود صدور و تحويل مدرش تحصيلي

 .2اعضاي رسمي سپاه با ارائه عدم تعتد به سپاه و بالمانع بود صدور و تحويل كليه مدارش تحصايلي ( باا ذكار
دقيق شروع به كار )
 .3متعتدين به قوه قضائيه وزارت خارجه و  ...ارائه نامه عدم تعتاد باه ساازما ما كور بالماانع باود صادور و
تحويل كليه مدارش تحصيلي ( با ذكر دقيق شروع به كار )
 .4متقاضيا استفاده از طرح بيكاري  ،اصل گواهي عدم امكا كاريابي تاييد و متر شده
تبصره  : 1دانش آموختگاني كه در ايرا حضور ندارند نمي توانند گواهي فوق را ارائه نمايند .
تبصره  : 2براي فارغ التحصيال ذكور مشمول  ،گواهي فوق حداقل يكسال پس از صدور كارت معافيت دائا ياا
كارت پايا خدمت صادر شده گ شته باشد .
تبصره  : 3گواهي فوق در صورت اشتغال در مقااطع تحصايلي باا تر ( در دوره روزاناه دانشاگاه هااي دولتاي )
پ يرفته نمي باشد.
 .5بازنشستگا  :ارائه تصوير حك بازنشستگي
 .6بورسيه هيات علمي  :ارائه نامه لغو از اداره بورس وزارت علوم  ،تحقيقات و فناوري و تصوير اولين و آخارين
حك كارگزيني


مدارك الزم براي افراد ذكور :

 .1ارائه اصل و تصوير كارت پايا خدمت يا معافيت نظام وظيفه
 .2تحويل گواهي اشتغال به تحصيل در نيمسال با تاريخ اعتبار مربوط با درج شماره معافيت تحصيلي تايياد شاده
معتبر در مقاطع با تر
 .3ارائه گواهي اشتغال به خدمت از يگا خدمتي ( با ذكر عدم دارا بود غيبت )
 .4دارندگا كارت معافيت موقت در مدت اعتبار آ
 .5دارندگا دفترچه آماده به خدمت بدو متر غيبت در مدت اعتبار آ
 .6دارندگا كارت محروميت از انجام خدمت كه به استناد قوانين قبلي صادر شده باشد
 .7ارائه نامه اشتغال به كار به صورت امريه از محل مربوط ( با ذكر تاريخ شروع به كار )
نكته  :دانشنامه و ريزنمرات رسمي فارسي همزمان با هم در يك درخواست صادر مي گردد .
تحويل دانشنامه فقط به خود شخص يا وكيل قانوني امكان پذير خواهد بود .
حداقل مهلت دريافت دانشنامه  41روز مي باشد .

