
 روال فراغت از تحصیل:

ي آموزشی و تحویل کارت دانشجویی و مراجعه به کارشناس آموزشی مربوطه در اداره آموزش و تکمیل پرونده -1

 .ي کلیاخذ شماره حساب از کارشناس آموزش جهت واریز وجه مربوط به صدور مدرك و دریافت کارنامه

 .حسابي آموزشی جهت شروع مراحل تسویهتحویل کارنامه کلی و پروندهي فارغ التحصیالن و مراجعه به اداره -2

دریافت فرم  منظوري آموزشی بهپس از تکمیل نمرات در آخرین ترم و به شرط گذراندن دروس و ارسال پرونده -3

 حساب، مراجعه به اداره فارغ التحصیالن.تسویه

 شده توسط این اداره)از مسئول مربوطه و مراجعه در تاریخ تعیین دریافت نوبتي حضوري و (مراجعه

 هاي مختلف قید شده در فرمحساب با بخشتسویه -4

 ي فارغ التحصیالنحساب در ادارهحساب تکمیل شده و فیش واریزي و ثبت فرم رسید تسویههاي تسویهتحویل فرم -5

حساب، گواهینامه موقت توسط اداره فارغ التحصیالن یهدر صورت دارا بودن شرایط اخذ مدرك، پس از تسو -6

تواند جهت دریافت مدرك خود مراجعه شده توسط اداره فارغ التحصیالن فرد میگردد و در تاریخ اعالمصادر می

 نماید.

ي داخلی پس از تأیید مدرك موقت و ریزنمرات قابل ترجمه پس از صدور و تأیید تحویل ریزنمرات تأییدشده -7

حساب ي داخلی و قابل ترجمه در صورت تسویهباشد. (تمامی مدارك اعم از موقت، دانشنامه، کارنامهانشنامه مید

 گردد.)کامل و دارا بودن شرایط دریافت مدرك به فارغ التحصیالن تسلیم می

بایست نسبت به با اداره فارغ التحصیالن می حساب آموزشیتکمیل تسویهقبول شدگان مقاطع باالتر پس از  -8

درخواست و دریافت تأییدیه تحصیلی و ریزنمرات جهت ارایه به دانشگاه مقصد اقدام نمایند، درخصوص مشمولین 

ها نیز از طریق پست ارسال ربط مقدور بوده و پاسخ کلیه نامههاي ذينیز این امر از طریق درخواست کتبی از دانشگاه

 گردد.می

اند نیز اند و در مقطع باالتر نیز در این مؤسسه پذیرفته شدهفارغ التحصیالنی که در این مؤسسه فارغ التحصیل شده -9

بایست جهت دریافت مدرك، ریزنمرات و تأییدیه تحصیلی مقطع قبلی خود به کارشناس مربوطه مراجعه نمایند تا می

 شکل نشوند.در زمان فراغت از تحصیل در مقطع باالتر دچار م



که مدارك قید شده ذیل را  مشمولین وظیفه عمومیي موقت و دانشنامه فراغت از تحصیل به تحویل گواهینامه -10

 باشد:پذیر میارائه نمایند امکان

 .ي ضرورت و یا کارت معافیت دائم در زمان صلح. کارت پابان خدمت دوره10-1

 .ي عمومیي نظام وظیفهپزشکی با اخذ تأییدیه. دارندگان گواهی معافیت موقت 10-2

. دارندگان گواهی اشتغال به تحصیل براساس معافیت تحصیلی صادره از نظام وظیفه عمومی که در زمان ثبت 10-3

بایست لحاظ اند (شماره معافیت تحصیلی در گواهی اشتغال به تحصیل ارائه شده میاخذ نموده 10نام از پلیس +

 گردد.)

 .در نیروهاي مذکور استخدامواهی صادره از نیروهاي نظامی و انتظامی مبنی بر . گ4-10

الف) برگه تعهد خدمت ( که در تاریخ شروع و اتمام تعهد خدمت در برگه قید شده باشد و در ذیل برگه 

 ذکر شود که مدرك تحویل شخص داده شود یا به سازمان مربوطه ارسال شود.)

 کپی کارتب) اصل کارت پرسنلی و 

 پ) اصل آخرین حکم کارگزینی و کپی حکم

 .مبنی بر اشتغال به خدمت دوره ضرورت (بدون درج مهر غیبت) نیروهاي نظامی و انتظامی. گواهی صادره از 5-10

 .بدون مهر غیبت (در زمان اعتبار آن) -کارت سبز. ارایه اصل 6-10

آزمون (ممتازین) جهت تسریع در امور و ارسال هرچه سریعتر دانشجویان مشمول بخشنامه استفاده از سهمیه بدون  -11

 هاي الزم را انجام دهند.بایست با مراجعه به مدیر آموزش پیگیريي مربوطه میو ثبت نام در سامانهمدارك 

کنکور بایست پس از اخذ دفترچه (الزم به ذکر است فارغ التحصیالن واجد شرایط استفاده از سهمیه ممتازین می

 نسبت به ثبت نام با آزمون و بدون آزمون اقدام الزم را انجام دهند.)

 

 

 


