
 

 

 گواهینامه موقت  دریافت فرایند

 اصل کارت شناسایی معتبر )کارت ملی، شناسنامه( ارائه .1

 ) ویژه آقایان( از موارد ذیل یکی تعیین وضعیت نظام وظیفه عمومی. 2

  ضرورتارائه اصل کارت هوشمند پایان خدمت دوره 

 ارائه کارت هوشمند معافیت دائم پزشکی یا کفالت 

 ارائه برگ معافیت موقت بدون غیبت در مدت اعتبار آن 

 عمومی هارائه گواهی صادره از واحدهای وظیف 

 ارائه برگ آماده به خدمت بدون غیبت در مدت اعتبار آن 

 ارائه گواهی اشتغال به خدمت متعهدین خدمت 

 های مسلح مبنی بر اشتغال به خدمت کارکنان وظیفهارائه گواهی صادر از نیرو 

 ارائه گواهی صادره از نیروهای مسلح مبنی بر استخدام 

  ارائه گواهی اشتغال به تحصیل با دارا بودن معافیت تحصیلی در مدت اعتبار آن )صرفا برای تحویل

 مدرک تحصیلی مقطع قبلی( 

  کپی شناسنامه جدید با تقاضی تغییر کرده باشد الزم است مشناسنامه ای در صورتی که مشخصات

 .تایید دفاتر اسناد رسمی ارائه گردد

 به دانشجو منوط به تسویه حساب موقت و دانشنامه  نامهیگواهاعم از  فارغ التحصیلیمدرک  صدور

 کامل با دانشگاه می باشد.

 

 

 

 

 

 



 

 

 ه :دریافت دانشنام فرایند

 اصل کارت شناسایی معتبر )کارت ملی، شناسنامه( ارائه  -1

 (انیآقا ژهی) و لیاز موارد ذ یکی یعموم فهینظام وظ تیوضع نییعت - 2     

  دوره ضرورت پایان خدمت هوشمند اصل کارتارائه 

 کارت هوشمند معافیت دائم پزشکی یا کفالترائه ا 

 اشتغال به خدمت متعهدین خدمتی گواه 

 نیروهای مسلح مبنی بر اشتغال به خدمت کارکنان وظیفهصادر از  یگواه 

 صادره از نیروهای مسلح مبنی بر استخدام یگواه 

 صادر شده از دانشگاه موقت اصل گواهینامهارائه  - 3

 ) ویژه دانشجویان بورسیه ( کارشناس بورسیه تایید  - 4

 حساب کامل صندوق رفاه هیتسو - 5

برای دانش آموختگان مقاطع  تعهد آموزش رایگان مقطع قبل ) و فتوکپی دانشنامه و نامه فكاصل  - 6

 تحصیالت تکمیلی

 

  :توجه به نکات الزامی می باشد

 کسانیکهتنها به فرد فارغ التحصیل یا موقت و دانشنامه  نامهیاعم از گواه یلالتحصی فارغ مدرک تحویل 

 ( مدارک وکیل و موکل الزامی استارائه  امکان پذیر می باشد. ) رسمی دارنداز ایشان وکالتنامه 

 تحویل مدرک فارغ التحصیلی به دانشجو منوط به تسویه حساب کامل با دانشگاه می باشد. 

  موقت یصدور گواه خیاز تار کسالیگذشت حداقل 

 تاییدیه تحصیلی

امکان پذیر می باشد و تحویل به شخص  دانشگاهارسال تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات فقط از طریق دبیرخانه 

 .فارغ التحصیل امکان پذیر نمی باشد

  اداره خدمات آموزش                                                                        


