
 نکاتی چند درخصوص تحویل مدارك فراغت از تحصیل:

-اعم از شناسنامه، مدرك تحصیلی، کارت پایان خدمت و کارت آزمون می مدارك ارائه شده کلیه اطالعات  -1

 بایست یکسان بوده و مطابق با اصل شناسنامه تنظیم شده باشد.

صادر شده از سوي سازمان بخش در پرونده وي بایست مجوز می شناسنامهبا  کارت آزموندر صورت مغایرت  -2

 موجود باشد.

بایست تصویر کارت در پرونده وي در صورت دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت (براي آقایان) الزاماً می -3

 باشد.موجود بوده و ارائه اصل کارت الزامی می

هاي کپی ي روشن تهیه شود (از ارائه عکسزمینهبا  3×4بایست تمام رخ، یکسان و جدید در اندازه ها میعکس -4

 شده جداً خودداري گردد.)

گردد دقت کافی داشته باشند تا جهت در ثبت شماره حساب و مبلغ واریزي که از کارشناس مربوطه اخذ می -5

 فراغت از تحصیل دچار مشکل نشوند.

ر سامانه گلستان در قسمت اطالعات اصل بایست در زمان فراغت از تحصیل داطالعات مربوط به دانشجو می -6

اي دقیق و صحیح تکمیل و اصالح گردد. همچنین درج شماره تماس الزامی دانشجو، براساس اطالعات شناسنامه

 هاي دیگر، سریعاً با فارغ التحصیل تماس گرفته شود.رسانیباشد تا در صورت لزوم و بروز مشکل یا اطالعمی

درخصوص تحویل مدارك فراغت از تحصیل اعم از گواهینامه موقت، داشنامه و ریزنمرات باید فارغ التحصیل،  -7

باشد، مدرك تحصیلی ي حضوري نمیمراجعه نماید درصورتیکه فارغ التحصیل به هر دلیلی قادر به مراجعه شخصاً

 شود.باشد تحویل داده مینامه محضري از سوي وي میفارغ التحصیل به فردي که داراي وکالت

 جهت دریافت اصل شناسنامه ارائه اصل گواهینامه موقت الزامی باشد. -8

درصورتیکه فارغ التحصیل از وام وزارت علوم (صندوق رفاه) استفاده نموده است در زمان دریافت دانشنامه  -9

بایست عالوه بر ارائه اصل شنامه میبایست وام خود را کامل تسویه نموده باشد. ضمناً جهت دریافت اصل دانمی

ندوق رفاه کل را از امور دانشجویی و فرهنگی اخذ نموده به اداره فارغ صي عدم بدهی از موقت نامهگواهینامه 

 التحصیالن ارائه نمایند.



رك) با توجه به اینکه صدور گواهی موقت المثنی (در صورت مفقود شدن، خرابی و یا غیرقابل استفاده شدن مد -10

گردد پس از دریافت هرگونه بایست طی نماید لذا از فارغ التحصیالن محترم تقاضا میمراحل قانونی طوالنی را می

 مدرك تحصیلی نسبت به حفظ و نگهداري آن دقت الزم را داشته باشند.

 

 

 

 

 


