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دانش آموختگان قبل از سال  1362که از موسسه اعتباری دانشگاه (ماد) وام دریافت نموده اند برای دریافت
دانشنامه و ریزنمرات رسمی خود حتما باید نامه تسویه حساب با موسسه مربوطه را ارائه نمایند .
آدرس موسسه اعتباری دانشگاه  :خیابان ایران زمین – سه راه مهستان – کوی دانشگاه پالک  3تلفن :
88590030
تحویل هرگونه مدرک تحصیلی به دانشجویان ( دانش آموخته ،انصرافی ،اخراجی) فقط به شخص دانشجو ،
پدر یا مادردانشجو با شناسنامه امکان پذیر بوده و تحویل مدرک به افراد دیگر فقط با وکالتنامه محضری
میسر میباشد.
دانشجویانی که در مقطع کارشناسی ارشد انصراف داده یا اخراج شده اند در صورتیکه قصد آزادسازی مدارک
مقطع کارشناسی خود را داشته باشند حتما باید نسبت به لغو تعهد خدمت آموزش رایگان مقطع ناتمام ( در
سامانه جامع امور دانشجویان ) اقدام نموده و سپس مقطع پایین تر آزاد می شود .
تحویل مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی و ریزنمرات به دانشجویان انصرافی و اخراجی ( آقایان با تعیین
وضعیت نظام وظیفه ) مشروط به لغو تعهد خدمت آموزش رایگان می باشد  ( .از طریق سامانه جامع امور
دانشجویان به آدرس ) portal.saorg.ir
” ارائه یکی از مدارک زیر جهت تعیین وضعیت نظام وظیفه "
کارت پایان خدمت – کارت معافیت دائم – گواهی استخدام در نیروهای نظامی و انتظامی – گواهی اشتغال
به خدمت بدون غیبت اولیه – گواهی اشتغال به خدمت در وزارت بهداشت  ،آموزش و پرورش ،سازمان
کشتیرانی ،آموزشگاه فنون هواپیمایی -برگه اعزام به خدمت بدون غیبت در مدت اعتبار آن – کارت معافیت
موقت در مدت اعتبار آن بدون مهر غیبت – گواهی اشتغال به تحصیل
تایید مدارک برای ترجمه
مدارک قابل ترجمه ( دانشنامه – ریزنمرات تایید شده –گواهینامه پایان تحصیالت ) ابتدا در سامانه
 portal.saorg.irبارگذاری و پس از تایید توسط دانشگاه و سپس تایید امور دانشجویان داخل وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری قابل ترجمه رسمی می باشد.

