
 

  فرم درخواست دانشنامه پايان تحصيالت

  دانش آموخته گرامي

باسالم، براي دريافت اصل دانشنامه پايان تحصيالت، اطالعات زير را با دقت تكميل و فرم را به همراه مدارك درخواستي 

بديهي است به دفاتر پستي تحويل دهيد. دانشنامه شما پس از بررسي مدارك، به نشاني اعالم شده ارسال خواهد شد. 

  .شود به مدارك ارسالي ناقص، ترتيب اثر داده نمي

  

  مشخصات متقاضي

  كد ملي:         شماره شناسنامه:                                                  نام پدر:                           نام و نام خانوادگي:          

  واحد استاني:     مركز آموزش:                                                 مقطع تحصيلي:                           رشته تحصيلي:              

   كد پستي:                                      نشاني كامل:                                                

  تلفن همراه:                                                                     تلفن ثابت:       

  مدارك مورد نياز

o اصل گواهينامه موقت پايان تحصيالت 

o (پشت و رو)تصوير گواهينامه موقت پايان تحصيالت 

o تصوير كارت ملي 

o  با پشت زمينه سفيد و تمام رخ با رعايت پوشش مصوب و بدون اسكن 3*4يك قطعه عكس 

o  ريال( قابل تهيه در كليه شعب بانك ملي)يك قطعه تمبر جمهوري اسالمي ايران به ارزش ده هزار 

o  اصل نامه تسويه حساب واحد صندوق رفاه دانشجويان با مهر و امضاء رييس مركز آموزشي 

o در متن يا ظهر مدرك نامه اتمام تعهد خدمت در هر يك از مقاطع تحصيلي در صورت داشتن تعهد 

o  كارشناسي ناپيوسته)تصوير دانشنامه مقطع كارداني(ويژه دانش آموختگان مقطع 

o (ويژه آقايان)... ،تصوير كارت پايان خدمت، معافت دائم، پزشكي، كفالت 

o (با تاريخ اعتبار)  با ذكر شماره و تاريخ معافيت تحصيلي يا فرم معافيت تحصيلي نظام وظيفه گواهي اشتغال به تحصيل 

o تصوير كارت پرسنل رسمي شاغل در نيروهاي نظامي و انتظامي  

  :تذكر

   بايست به مركز آموزشي مربوطه مراجعه شود. اي دريافت نامه تسويه حساب، ميبر

نمايم كه هيچگونه بدهي به صندوق رفاه دانشجويان نداشته و  اينجانب................................. ضمن تحويل كليه مدارك مندرج در فرم به باجه پستي، تعهد مي

                                           گيرم.                                                 در غير اين صورت كليه عواقب ناشي از آن را برعهده مي

  

  آموخته نام و امضا دانش   

  

  اظهار نظر واحد قبول پست

o احراز هويت انجام شد. 

o مدارك كنترل و دريافت شد. 

o تصاوير مدارك با اصل مطابقت داده شد. 

o هزينه ابطال تمبر دريافت شد.  

  مهر و امضا متصدي واحد قبول                                                                                       

  

  


