
 موقت(  نامهضوابط و شرایط صدور مدارک تحصیلی)گواهی

)به استثناء افراد بورسیه، متعهدین خدمت به آموزش و پرورش، قوه قضائیه وسایر ارگانها( پس  زن کلیه دانش آموختگان

 توانند درخواست گواهی موقت دهند. از دانش آموختگی می

وظیفه باشند پس از اتمام کلیه مراحل فراغت از تحصیل، به حوزه که مشمول خدمت نظام  در صورتی مرددانش آموختگان 

 نظام وظیفه معرفی خواهند شد.

)به استثناء افراد بورسیه، متعهدین خدمت به آموزش و پرورش، قوه خدمت نظام وظیفه دانش آموختگان مرد غیر مشمول 

 واهی موقت دریافت نمایند:در صورت داشتن یکی از مدارک ذیل می توانند گقضائیه وسایر ارگانها( 

 دوره ضرورت داشتن کارت پایان خدمت. 

 .داشتن کارت معافیت دائم 

 .داشتن کارت معافیت موقت )کفالت, پزشکی, معافیت برادر و یا فرزند اسیر( در مدت اعتبار 

  مذکور.داشتن گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر استخدام رسمی و پیمانی در سازمانهای 

  اولیه . غیبت بدونداشتن گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر اشتغال به خدمت دوره ضرورت 

  و یا خدمت در وزارت بهداشت , وزارت آموزش و پرورش, سازمان کشتیرانی داشتن گواهی اشتغال به تحصیل

 جمهوری اسالمی ایران , آموزشگاه فنون هواپیمائی .

  آن اعتبار در مدتبدون غیبت  دوره ضرورت به خدمت اعزام برگهداشتن. 

 .داشتن گواهی صادره از سوی سازمان وظیفه عمومی و معاونت های وظیفه عمومی استانهای کشور 

 بر اساس شماره معافیت تحصیلی معتبر. داشتن گواهی اشتغال به تحصیل 

  خدمتی .داشتن گواهی رسمی مبنی بر اتمام خدمت دوره ضرورت از یگان 

 مدارک الزم جهت صدور گواهینامه

 اه(گل ) تسویه حساب با واحدهای دانشاتمام کلیه مراحل فراغت از تحصی 

 ده اند.نمواز صندوق رفاه دانشجویی دریافت  دانشجویی دریافت برگه تقسیط اقساط برای دانشجویانی که وام 

  شناسنامه های جدید در صورت داشتن توضیحات ، فتوکپی شناسنامه یک نسخه از صفحه اول و صفحه دوم برای

 یک نسخه نیز از صفحه توضیحات تهیه شود .

 6  ضمناً عکس فتوکپی رنگی و کامپیوتری قابل قبول  )سیاه سفید یا رنگی پشت زمینه سفید ( 3×4قطعه عکس،

 ها بارعایت موازین اسالمی و عرف دانشجوئی،باشد.( .)عکسنمی باشد

  ریالی از بانک جهت الصاق به مدرک تحصیلی 10000تهیه تمبر متفرقه . 
 فتو کپی کارت ملی پشت و رو . 


