
 دانشجویان عزیر الزم است به موارد ذیل جهت انجام امور فراغت از تحصیل توجه فرمایند:
 

حضور تحصیالن در قبال اخذ امضاء و رسید انجام می پذیرد، لنظر به اینکه تحویل مدارک تحصیلی به فارغ ا -1

 در زمان تحویل مدارک تحصیلی الزامی است. )به همراه کارت ملی(شخص فارغ التحصیل 

 باشد:دانشگاه دامغان شرح ذیل می یریخ فارغ التحصیلتا -2

 بهمن ماه 51اول :        مسالین

 رماهیت 15دوم :        مسالین

 ورماهیشهر 15تابستانه     مسالین

 هفته  2 حداکثر تا ،گذرانند یبصورت مهمان م یگریدانشگاه د در را خود لیترم آخر تحص کهیانیدانشجو

شده  رذک یمسالیهمان بازه ن لیتوانند فارغ التحص یم انهیرا ثبت در موزش ونمرات به آ لیپس از تحو

 .شوند

 شوندیم لیتحویل پروژه فارغ التحص ایترم )تکدرس(  شیبا یک عنوان درس بصورت پ کهیانیدانشجو 

همان بازه  لیالتحص فارغ توانند یم انهینمره به آموزش وثبت دررا لیهفته پس از تحو 2 حداکثر تا

 .ذکر شده شوند سالمین

 ًاعالم شده باشد یاز تاریخ ها ثبت نمرات بعد رساند چنانچه تحویل و یبه اطالع دانشجویان عزیز م ضمنا، 

 .گرددموکول می یبعد یتاریخ فراغت از تحصیل به تاریخها



 

 اخذ گواهینامه موقت پایان تحصیالت از واحدآموزش

اطمینان از عدم کسري مددار    از جمهده تادیدیده  بررسي پرونده و مراجعه به آموزش دانشگاه و -5

 تحصیهي پیش دانشگاهي( قبل از دانش آموختگي. 

مراجعه به دفتر دانشکده مربوطه و دریافت کارنامه کهي و اخذ فرم مخصوص جهدت انادام تيبید   -2

 اراده به واحد آموزش.  واحد توسط استاد راهنما وتادید توسط دانشکده و

 اراده آن به آموزش.  ي براخذ دفترچه اقساط از امور رفاه دانشاویي ودریافت تادیدیه مبن -1

 رسیدگي به وضعیت نظام وظیفه براي آقایان بشرح ذیل: اراده مدارکي دال بر -4

داشتن کارت پایان خدمت، کارت معافیت دادم وگواهي اشتغال به خدمت از یگدان مربوطده 

 ویر آن( به همراه یک نسخه از تص بدون داشتن غیبت اولیه

 با رعایت حااب اسالمي(جدید  عکس خواهران  1×4اراده دو قيعه عکس  -1

 اصل کارت مهي وتصویر آن -6



 تحویل اصل دانشنامه وریز نمرات قابل ترجمه از واحد آموزش

 مراجعه حضوري دانشاو -1

 اعاده اصل گواهینامه موقت پایان تحصیالت  -2

 ان در صورت اسدتفاده از وام هداي دانشداویي واراده برگ تسویه حساب از صندوق رفاه دانشاوی -3

 خوابگاه

ذکرتاریخ شروع( به میداان تعهدد  با اراده گواهي اناام کار ازمحل خدمت   در صورت اشتغال به کار -4

ا نامه عدم کاریابي از اداره   گواهینامه موقت یا پرداخت شهریه آموزش رایگان وي خدمت مندرج در

 کل کار استان محل ثبت نام.

  .تصویر کارت پایان خدمت یا کارت معافیت دادم اراده اصل و -5

 با رعایت حااب اسالمي(. عکس خواهران  جدید 1×4قيعه عکس  4 -6

 آن  تصویر و ياصل کارت مه -7

  صندوق رفاه با تسویه حساب بدهي ، 66یه فارغ التحصیالن قبل از سال کهالزم است

 را اراده نمایند. دانشاویان

 سنوات خدمتي آنان  که تاریخ شروع به خدمت و 102م به اراده فرم فرهنگیان محترم مها

بصورت کامل درج گردیده است و نیا اراده نامه بالمانع بودن تحویل مدار  از اداره آموزش 

 مي باشند.   ،و پرورش محل خدمت

 پرسنل نیروهاي نظامي مهام به اراده گواهي اناام کار همراه با اعالم بالمانع بودن تسهیم 

 . دانشنامه مي باشند

   



 

دوره های روزانه دانشگاههای تحت نظر وزارت  ارسال تائیدیه تحصیلی جهت ادامه تحصیل در صدور و

  ، تحقیقات و فناوریعلوم
 

 دریافت تادیدیه مبني براخذ دفترچه اقساط از صندوق رفاه دانشاویي و اراده آن به آموزش -1

 رات ازمحل تحصیل در مقاطع باالتراراده نامه درخواست تادیدیه و ریا نم -2

 نوع بهره برداري از تادیدیه وریا نمرات ذکر گردد.  نامه استعالم موارد و الزم است در 

 به هیچ وجه دراختیار فرد ذینفع قرار نامه تاییدیه  صدور وارسال تادیدیه کامالً محرمانه بوده و

 داده نخواهد  شد.

 شبانه مهام به  نتفاعي و دوره هاي غیر حضوري وپذیرفته شدگان دانشگاههاي آزاد، غیرا

تعهد محضري براساس بخشنامه وزارت عهوم مي باشند .   فرم تعهد نامه ضمیمه  سپردن

 باشد( مي



 

 

 غیره عضویت هیات علمی و، صدور وارسال تائیدیه تحصیلی جهت استخدام

 اراده تسویه حساب با صندوق رفاه دانشاویي  -1

 ذکر نوع بهره برداري از مدار  مورد استعالم باتادیدیه تحصیهي و غیره ه نامه درخواست اراد -2



 

ش و پرورش یا بورسیه وزارت علوم، صدور و ارسال تائیدیه برای دانش آموختگان متعهد خدمت آموز

  تحقیقات و فناوری
 

 تسویه حساب کامل بدهي به صندوق رفاه دانشاویان  -1

 زم از سازمان یا اداره متبوعهاراده نامه لغو تعهد خدمت یا ماوز ال -2

  اراده نامه درخواست تادیدیه تحصیهي وریانمرات و... از محل استعالم -3

  صندوق رفاه با تسویه حساب بدهي ، 66یه فارغ التحصیالن قبل از سال کهالزم است

 را اراده نمایند. دانشاویان

شدماره و یدا  آقاي شداماني(  1262189دانش آموختگان گرامي جهت هماهنگي مي توانند با شماره تهفن 

 199و  489هدداي  داخهددي 1211015-6 هدداي یددا تهفددنو  (سددرکار خددانم ندداظم ندد اد  1215180تهفددن 

 فرمایند.تماس حاصل 

 

 



 



 




