
شدن دانشجو دانش آموخته مراحل  

 دانشنامه و ریزنمرات  
  گواهینامه موقتنحوه اخذ  
  یدیه تحصیلی و پاسخ به استعالماتتائنحوه اخذ  
 فرم ها  

  قابل توجه دانش آموختگان  

صدور هر گونه مدارك فراغت از تحصیل اعم از دانشنامه ، گواهینامه موقت ، تائیدیه تحصیلی ،نامه 
عالوه بر بررسی پرونده توسط کارشناس فارغ التحصیالن در موسسه ... گواهی معدل و نظام وظیفه ، 

،پس از بررسی نهایی کارشناسان اداره فارغ التحصیالن دانشگاه فردوسی و تائید شرایط فراغت از 
بدیهی است در صورت وجود هرگونه مشکل آموزشی و یا نقص مدارك .تحصیل انجام خواهد شد 

  .ان مراجعه بعدي به اطالع دانش آموخته خواهد رسید ، مراتب در زم

 دانشنامه و ریزنمرات 

  مدارك الزم جهت دریافت دانشنامه پایان تحصیالت 

  
 .تسویه حساب با موسسه براي کلیه دانش آموختگان الزامی است  .1
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فتوکپی برابر اصل شده کارت پایان خدمت ، فتوکپی برابر با اصل (مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه  .5
اشتغال شده کارت معافیت دائم ، اصل گواهی اشتغال به تحصیل با ذکر کالسه پرونده ، اصل گواهی 

 )به خدمت سربازي از یگان مربوطه 

  تذکرات مهم                                

دانش آموختگان دوره کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد الزم است فتوکپی برابر با اصل شده دانشنامه  )1
 .پایان تحصیالت مقطع قبل را عالوه بر مدارك دیگر ارائه نمایند

 .آموختگان تبعه پس از هماهنگی با دفتر همکاریها به دانش آموخته تحویل خواهد شد دانشنامه دانش  )2

  .پس از تقاضاي دانش آموخته ، آماده تحویل خواهد بود دو ماه حداقلدانشنامه پایان تحصیالت  )3
  



  

  گواهینامه موقت  نحوه اخذ 
  

  مدارك الزم جهت دریافت گواهینامه موقت 

 .کلیه دانش آموختگان الزامی است تسویه حساب با موسسه براي  .1

 ) میزان بدهی ویا عدم بدهی ( مشخص بودن وضعیت بدهی صندوق رفاه دانشجویان  .2
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فتوکپی برابر اصل شده کارت پایان خدمت ، فتوکپی برابر با اصل شده (مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه  .4
با ذکر کالسه پرونده ، اصل گواهی اشتغال به خدمت ه تحصیل کارت معافیت دائم ، اصل گواهی اشتغال ب

 )سربازي از یگان مربوطه 

  
  :تذکر

جهت دانش آموختگان متعهد به خدمت گواهینامه موقت صادر نخواهد شد و براي این دسته از دانش  .1
 .اموختگان تائیدیه تحصیلی صادر خواهد شد 
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  تائیدیه تحصیلی و پاسخ به استعالمات نحوه اخذ 

  قابل توجه متقاضیان ارسال تائیدیه تحصیلی با پست پیشتاز 

     دریافت نامه معرفی به حوزه نظام وظیفه  
  قابل توجه متقاضیان ارسال تائیدیه تحصیلی با پست پیشتاز 

از آنجایی که ارسال تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات می بایستی حتما بصورت محرمانه و پستی انجام شود و 
مشکالتی که در پیگیري مکاتبات مربوط به پست عادي بوجود می آید ، در صودتی که با عنایت به 

پرداخت وجه ،  دانش آموخته متقاضی ارسال تائیدیه تحصیلی با پست پیشتاز باشد ، می تواند در قبال

  . نسبت به ارسال تائیدیه بصورت پیشتاز اقدام نماید
  
  



  
 مدارك الزم جهت دریافت نامه معرفی به حوزه نظام وظیفه 
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 فرم ها 

  فرم تسویه حساب  


