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 ……………شماره: 
 ……………تاریخ: 

 ……………پیوست: 

  

 آموخته نامه به دانشکاربرگ شرایط و تحویل دانش

 الف( شرایط دریافت دانشنامه

 (.باشدکرده دریافت آموخته دانش)در صورتی که  اصل گواهی موقتاستردادِ  .1

 افتد.اقدام شود و دریافت دانشنامه تا صدور گواهی المثنی به تعویق می المثنیباید برای گواهی موقت  ،شدن مفقود: در صورت تذکر 

 زیر : مدرک تحصیلی مقطع قبل به شرح اصل و تصویر  یارائه .2

اطالع تواند با تماس تلفنی از این موضوع آموخته میدانشدانشجویی موجود باشد که  یدر پروندهاین اسناد رود که احتمال می:  1تذکر 

 1حاصل کند.

 یست.  مورد قبول ن ی قبل، اصل مدرک مدّ نظر است و گواهی موقّتی تصویر و اصل مدرک مقطع تحصیلی پایه: در خصوص ارائه 2تذکر 
 مدرک الزم برای دریافت دانشنامه آموختگیمقطع دانش مقطع تحصیلی پایه )مقطع قبل( ردیف

 تصویرِ اصل دیپلم نظام قدیم  کارشناسی دیپلم نظام قدیم 1

 کارشناسی پیش دانشگاهی 2
 1ـ تصویرِ اصل دیپلم نظام جدید 

 2ـ تصویر اصل پیش دانشگاهی 

 تصویر دانشنامه کاردانی  کارشناسی کاردانی )جایگزین پیش دانشگاهی( 3

 تصویر دانشنامه کارشناسی  کارشناسی ارشد کارشناسی 4

 تصویر دانشنامه کارشناسی ارشد  دکتری تخصصی کارشناسی ارشد 5

 

 در یکی از حالت های زیر:آقایان ارائه مدرک نظام وظیفه برای  .3

 خدمت پایان کارت داشتن 

 دائم معافیت کارت داشتن 

 اعتبار مدت در( اسیر فرزند یا و برادر معافیت، پزشکی، کفالت) موقت معافیت کارت داشتن 

 در که شمولینیم برای شده تائید تحصیلی معافیت شماره درج با مربوطه اعتبار تاریخ با جاری سالنیم در باالتر تحصیلی مقاطع تحصیل به اشتغال گواهی داشتن 

 .باشندمی باالتر مقاطع در تحصیل حال

 مزبور هایسازمان در پیمانی و رسمی استخدام بر مبنی انتظامی و نظامی نیروهای از صادره گواهی داشتن 

 غیبت نداشتن ذکر با ضرورت دوره خدمت به اشتغال بر مبنی انتظامی و نظامی نیروهای از صادره گواهی داشتن 

 اعتبار تاریخ با غیبت مهر بدون خدمت به آماده دفترچه داشتن 

 :بر اساس کاربرگ زیر  تسویه حساب از صندوق رفاه دانشجویی و امور مالی دانشگاه یارائه .4
 

 نامه تحویل دانش ب( کاربرگ

 : مشخصات .1
 رشته تحصیلی آموختگی مقطع دانش نام خانوادگی نام شماره دانشجویی

     

 تسویه با دانشگاه .2

 و تاریخ  / امضا پردیس تهران انشجوییدیر فرهنگی ده به صندوق رفاه بدهی ندارد.                                                                                    ممبردالف( نا 

 و تاریخ/ امضا  نپردیس تهرا کارشناس مالی دانشجویی                                     .دانشنامه را پرداخت کرده و به دانشگاه بدهی ندارد یب( نامبرده هزینه 

  )آن دریافت شد. تصویر اصل مدرک تحصیل مقطع قبل رؤیت و ج 

 آموخته دریافت شد. از دانشادر شده د( اصل گواهی موقت ص 

  ریخ/ امضا و تا پردیس تهرانکارشناس دانش آموختگان             . استآموخته موجود دانشهـ ( مستندات مربوط به وضعیت نظام وظیفه آقایان در پرونده 
 

 دریافت دانشنامه .3

 تماسشماره  امضا تاریخ دریافت دانشنامه تاریخ دانشنامه شماره دانشنامه

      
 

                                                           
 مرتضی مرادی 021 – 55952628شماره تماس امور دانش آموختگان:  1


