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 : فارغ التحصیلی

جهت انجام امور فارغ  نیمسال آخرقبل از  نیمسالدانشجویان محترم لطفا حداقل یک  :توجه

 مراجعه نمایید.مرکز به آموزش  14الی  8التحصیلی از ساعت 

 : می باشدمراحل فارغ التحصیلی به شرح زیر 

 .تکمیل مدارک مقطع قبلی تحصیلی-1

 .انجام امور فارغ التحصیلی-2

 .التحصیلینحوه ارائه مدارک فارغ -3

 

 : تکمیل مدارک قبلی تحصیلی هر دانشجو به شرح زیر می باشد -1

قبل از فارغ التحصیلی جهت تکمیل مدارک به  نیمسال دانشجو ملزم است حداقل یکالف : 

 .مراجعه نماید فارغ التحصیلی واحد 

معموال زمان ثبت نام همه مدارک از  . آموزش جهت رفع نواقص پروندهبه  مراجعه دانشجویانب: 

مدارک سه ساله یا پیش  ولی  ممکن است تاییدیه های تحصیلی یا اصل دانشجو اخذ می گردد

 .در پرونده آموزشی ناقص باشددانشگاهی یا سایر مدارک 

  : کارشناسی پیوسته

 )گواهی نامه پایان دوره  سه ساله متوسطه(  اصل مدرک متوسطه .1

 ریز نمرات متوسطه .2

 (پیش دانشگاهیگواهی نامه پایان دوره  ) اصل مدرک پیش دانشگاهی .3

 ریز نمرات پیش دانشگاهی .4

 سه ساله متوسطه  تاییدیه تحصیلی .5

 پیش دانشگاهی تاییدیه تحصیلی .6
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  صیلیو تاییدیه تح بذکر است جهت اخذ تاییدیه تحصیلی سه ساله متوسطه: الزم 1توجه 

با در دست داشتن یک تصویر از آن مدارک )دیپلم و پیش  پیش دانشگاهی  هپایان دور

 . ه دفتر خدمات ارتباطی مراجعه فرمایندب دانشگاهی(

 

در  نکرده اند بادانشجویانی که اصل مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی خود دریافت :  2توجه 

از دانشگاه به محل تحصیل خود مراجعه  نامه دست داشتن کارت دانشجویی و معرفی

     .فرمایند

 

 مراحل زیر را رعایت نمایید. معرفی نامه از دانشگاهجهت اخذ 

 

درخواست با مراجعه به  سامانه خود در قسمت فرمهای درخواستی  گزینه    : اول مرحله

یا پیش  نام محل اخذ دیپلم "بهنامه "سپس در قسمت  انتخاب،را  مدرک پایه تاییدیه اخذ

 " مدیریت محترم دبیرستان شهید بهشتی شهرستان المرد "مثال   نماییدرا وارد  دانشگاهی

را از بین گزینه ها انتخاب می کنید سپس در قسمت   "اصل دیپلم  " نامهنوع "قسمت و در 

پایین سمت راست گزینه ارسال را کلیک می کنید در صورتی که پیش دانشگاهی خود را از 

مدیریت محترم پیش دانشگاهی امام  "به "نامه به"جایی دیگر اخذ کرده باشید در قسمت  

 "مدرک پیش دانشگاهی اصل"نیز   "نامهنوع  "و در قسمت "شهرستان المرد صادق

 .انتخاب و سپس ارسال نمایید

 به کارتابل خود برمیگردد که خود می توانیدنامه  بعد از تایید  واحد آموزش  :دوم  مرحله

را  مراجعه و نامه در صورت نیاز به واحد آموزش آقای مهدی انصاری .آن نامه را چاپ نمایید

   .تحصیلی خود را دریافت نماییداصل مدارک و به مدرسه ارائه سپس  ،مهر نماید

 

در صورت ایجاد  فارغ التحصیالن الزامی است. واحدکارت ملی جهت ارائه به همراه داشتن 

 هرگونه تغییر در شناسنامه مراجعه به آموزش و اصالح مشخصات در سایت در حین تحصیل

 .جهت صدور مدرک با مشخصات شناسنامه ای جدید الزامی است

  داشتن معادلسازی و یا مرخصی بدون احتساب، همراه داشتن مجوزهای مذکور در صورت

 .الزامی است
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  در صورت داشتن انتقالی از واحد های دیگر و میهمانی کامل به واحد های دیگر، ارائه

 .مجوزهای سازمانی آنها الزامی است

  انجام امور فارغ التحصیلی -2

  تکمیل مراحل تسویه حساب 

  تحویل کارت دانشجویی 

 .در صورت کارت پایان خدمت یا معافیت همراه داشتن اصل آن مدارک الزامیست 

 

 :تکمیل مراحل تسویه حساب 

 

  .به هر دلیلی تصمیم به تسویه حساب گرفتید مراحل زیر را به ترتیب انجام دهیدچنانچه 

کامال غیر حضوری و  نیست،زیکی دانشجو جهت تسویه حساب الزم بذکر است نیاز به حضورفی

 الکترونیکی می باشد. 

  .وارد سامانه خود شویدبا نام کاربری و رمز عبور  -1

 کارتابل نامه قسمت  -2

 فرم های درخواستی قسمت  -3

 کلیک دکمه تسویه حساب  -4

 تسویه حساب بابت .....؟؟؟؟ -5

  فارع التحصیلی 

  انتقالی 

  و.... انتخاب ، سپس ارسال فرمایید . انصرافی 

نامه تسویه حساب به صورت الکترونیکی بین واحد مختلف دانشگاه عبور بعد از ارسال 

 ، ارجاعات  و .... (  ، متن)پیگیریصفحه   چپدر قسمت باال سمت می کند و می توان 

 .لحظه ای نمایید  و کنترل پیگیری
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 التحصیلی:نحوه ارائه مدارک فارغ -3

 

  گواهی جهت معرفی به وظیفه عمومی ناجا 

 موقت گواهینامه 

  دانشنامه 

 

 :گواهی جهت معرفی به وظیفه عمومی ناجا 

و ندارند بعد از رفع نواقص احتمالی  ،دانشجویانی که کارت پایان خدمت یا کارت معافیت دایم

 وظیفهگواهی معرفی به فقط  ،مراحل تسویه و فارغ التحصیلیتکمیل پرونده  و انجام 

الزم بذکر است گواهینامه موقت یا دانشنامه برای .  خواهد شدنها صادر آبرای  عمومی ناجا

 آنها صادر نخواهد شد.

 :     موقتگواهینامه     

م )هر نوع ئکه کارت پایان خدمت یا کارت معافیت دا دانشجویان پسرگواهینامه موقت برای 

 خواهد شد.صادر و دانشجویان دختر  دارند   (معافیت

                                               اصل کارت پایان خدمت یا کارت معافیت دایم  -1

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

 وکیل رسمی ایشان و یا به شخص دانشجو تحویل گواهینامه موقت -2
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 شرایط تحویل دانشنامه:

 ارائه اصل گواهینامه موقت .1

 کارت ملی و شناسنامهاصل  .2

 اصل و تصویر کارت پایان خدمت، معافیت دائم .3

 پایان رسیدن  زمان تعهد رایگان  .4

در صورت استفاده از وام دانشجویی پس از تسویه کامل و اخذ فرم تسویه از قسمت  .5

 دانشجویی تحویل دانشنامه امکان پذیر است

صرفاً به شخص فارغ  نهایی(مدرک  -تحویل مدارک فارغ التحصیلی ) گواهینامه موقت .6

 .التحصیل و در موارد خاص و ارائه به غیر با وکالت محضری امکانپذیر خواهد بود

خرابی و یا غیر قابل  – در صورت مفقود شدنبا توجه به اینکه صدور مدرک المثنی ) .7

( مراحل قانونی طوالنی و پیچیده ای را می بایست طی نماید لذا از استفاده شدن مدرک

غ التحصیالن محترم تقاضا می گردد در حفظ و نگهداری مدارک خود دقت الزم را به فار

  عمل آورند.

 اقدامات الزم در صورت مفقود شدن گواهینامه موقت:

 مراجعه حضوری و تکمیل فرم درخواست و تعهدنامه -1

 ارائه تصویر گواهینامه موقت -2

 دفترخانه با مهر برجستهتایید یکی از امضائ های توسط -تکمیل فرم استشهاد محلی -3

 اقدامات الزم در صورت مفقود شدن دانشنامه:

 مراجعه حضوری و تکمیل فرم درخواست و تعهد نامه -1

  ارائه تصویر دانشنامه -2

 تصویر کارت ملیارائه  -3

 یک قطعه عکس جدید -4

 نتشار در سه نوبت و هر دو ماه یکبار.درج آگهی فقدان در روزنامه کثیراال -5

 محلی و تائید یکی از امضاء های آن توسط دفترخانه با مهر برجستهتکمیل فرم استشهاد  -6

 (. )متعاقبا اعالم می گرددالمثنی ریال جهت صدور دانشنامه             واریز مبلغ  -7


