
گاه علوم اپهي دامغان  اداره"   "  خدمات آموزشي دانش
گان سنوات قبل   اقبل توهج دانشجویان رد رشف افرغ التحصیلي یا دانش آموخت

    

 شرايط اخذ گواهينامه موقت پايان تحصيالت از واحدآموزش 

یهه ) از جملهه اایيد مراجعه به آموزش دانشگاه وبررسي پرونده واطمينان از عدم کسري مدارک -1

 .  قبل از دانش آموختگياحصيلي پيش دانشگاهي ( 

فرم مخصوص جهت انجام اطبيق اخذ  وکلي دریافت کارنامه  مراجعه به دفتر دانشکده مربوطه و -2

 .  وارایه به واحد آموزش واحد اوسط استاد راهنما واایيد اوسط دانشکده

 .  وارایه آن به آموزشیي دانشجورفاه  اموردریافت اایيدیه مبني براخذ دفترچه اقساط از  -3

 ارایه مدارکي دال بررسيدگي به وضعيت نظام وظيفه براي آقایان بشرح ذیل : -4

وگواهي اشتغال به خدمت از یگهان مربوطهه بهدون  ، فيت دایماداشتن کارت پایان خدمت، کارت مع* 

 به همراه یک نسخه از اصویر آن .  داشتن غيبت اوليه ...

 ن رعایت حجاب اسالمي الزامي است( . خواهراعکس دید )براي ج 3×4عکس دو قطعه یه اار -5

 اصل کارت ملي واصویر آن -6

شرايط تحويل اصل دانشنامه وريز نمرات قابل ترجمه از واحد آموزش 
 مراجعه حضوري دانشجو .1

 پایان احصيالت  اعاده اصل گواهينامه موقت .2

دانشهجویي وام هاي استفاده از  صندوق رفاه دانشجویان در صورتاز ارایه برگ اسویه حساب  .3

 وخوابگاه

بهه ميهزان (  باذکرااریخ شروع) در صورت اشتغال به کارارایه گواهي انجام کار ازمحل خدمت  .4

اعهد خدمت مندرج درگواهينامه موقت یا پرداخت شهریه آموزش رایگان ویا نامه عدم کاریابي 

 کار استان محل ثبت نام. کل از اداره 

 یا کارت معافيت دایم  پایان خدمت کارت ارایه اصل واصویر .5

 . جدید) رعایت حجاب اسالمي براي خواهران الزامي است( 3×4قطعه عکس  4 .6

  اصل کارت مل واصویرآن .7



 ،اسویه حساب بدهي صندوق رفاه دانشجویان76قابل اوجه کليه فارغ التحصيالن قبل از سال      

 



 :  1توضیح 

 

بصورت که ااریخ شروع به خدمت وسنوات خدمتي آنان  502فرم  فرهنگيان محترم ملزم به ارایه *

رک از اداره آموزش و پرورش محل اارایه نامه بالمانع بودن احویل مدنيز کامل درج گردیده است و 

  مي باشند . خدمت 

 

 :  2توضیح 

  نيروهاي نظامي ملزم به ارایه گواهي انجام کار همراه با اعالم بالمانع بودن اسليم دانشنامهپرسنل   *

   .  دنمي باش

 

 روزانه دوره های جهت ادامه تحصيل درتحصيلی شرايط صدور وارسال تائيديه 

  نظر وزارت علومدانشگاههای تحت 
 

 ارایه آن به آموزش ودانشجویي ه دریافت اایيدیه مبني براخذ دفترچه اقساط از صندوق رفا .1

 طع باالارا. ازمحل احصيل در مق.نمرات و.ریز  ارایه نامه درخواست اایيدیه و .2

 : 1توضیح 

 .  ذکر گرددالزم است درنامه استعالم موارد ونوع بهره برداري از اایيدیه وریز نمرات  

  : 2توضیح 

 ذینفع قرار داده نخواهد فرد ه دراختيار صدور وارسال اایيدیه کامالً محرمانه بوده وبه هيچ وج

 شد.

 : 3توضیح 

   دوره هاي غير حضوري وشبانه ملزم به سپردن  و پذیرفته شدگان دانشگاههاي آزاد، غيرانتفاعي

 ) فرم اعهد نامه ضميمه مي باشد . ( .  اعهد محضري براساس بخشنامه وزارت علوم مي باشند
 

 

  جهت استخدام يا عضويت هيات علمی وغيرهی تحصيلشرايط صدور وارسال تائيديه 

 

 دانشجویي  ارایه اسویه حساب با صندوق رفاه .1

 ارایه نامه درخواست اایيدیه احصيلي و... باذکر نوع بهره برداري از مدارک مورد استعالم .2

 



 

  وم و ... آموزش و پرورش يا بورسيه وزارت علخدمت شرايط صدور و ارسال تائيديه برای دانش آموختگان متعهد 

 

 صندوق رفاه دانشجویان به بدهي کامل اسویه حساب  .1

 ارایه نامه لغو اعهد خدمت یا مجوز الزم از سازمان یا اداره متبوعه .2

  ارایه نامه درخواست اایيدیه احصيلي وریزنمرات و... از محل استعالم .3

 رفاه دانشجویان ،اسویه حساب بدهي صندوق76قابل اوجه کليه فارغ التحصيالن قبل از سال      
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