
 دانش آموختگان و شرایط و مدارک مورد نیاز جهت ثبت درخواست  مدارک تحصیلیعناوین 

 مقطع کارشناسی

 مالحظات مدارک مورد نیاز فرآیند عنوان مدرک تحصیلی  ردیف

  تصویر مدرک نظام وظیفه گواهی موقت 1

2 
 گواهی موقت 

 المثنی

 . یید گردداسناد رسمی تأامضای شهود در دفتر باید ) تصویر برگه استشهادیه

 (برسد.کالنتری  تاییدمی تواند به  در موارد سرقت

 یدر صورت مفقود

فرم  افتیدر نکی)ل

 هیاطالع یدر انتها

 فرم تعهد مفقودی مدرک درج شده است.(

  تصویر مدرک نظام وظیفه

  (در صورت تغییر مشخصات سجلی) تصویر تمام صفحات شناسنامه

3 
و ریزنمرات تأیید دانشنامه 

 شده )غیر روزانه(

  تصویر پشت و روی کارت ملی

 پایان تحصیالت تصویر گواهینامه

 اصل گواهینامه با پست به دانشگاه ارسال شود( )پس از تأیید درخواست در سامانه،
 

  تصویر مدرک نظام وظیفه

4 
دانشنامه و ریزنمرات تأیید 

 شده )روزانه(

  کارت ملیتصویر پشت و روی 

  پایان تحصیالتتصویر گواهی موقت 
 اصل گواهینامه با پست به دانشگاه ارسال شود()پس از تأیید درخواست در سامانه، 

 

  تصویر مدرک کاردانی

  تصویر مدرک نظام وظیفه

  تصویر نامه لغو تعهد آموزش رایگان )پرینت نهایی سامانه سجاد(

  آموزش رایگان کاردانی روزانهتصویر نامه لغو تعهد 

 کارشناسی  آموزش رایگانمستندات لغو تعهد  تصویر

 )در صورت لغو تعهد با سابقه کار و یا عدم کاریابی(
 

  تصویرمدارک تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان

5 
 دانشنامه 

 المثنی

  (در صورت تغییر مشخصات سجلی)تصویر تمام صفحات شناسنامه

 تصویر آگهی های مفقودی مدرک در روزنامه

 )هر دو ماه یكبار در سه نوبت ( 
- 

 . یید گردد)باید امضای شهود در دفتر اسناد رسمی تأ تصویر برگه استشهادیه

 در موارد سرقت می تواند به تایید کالنتری برسد.(
  یدر صورت مفقود

فرم  افتیدر نکی)ل

 هیاطالع یدر انتها

 درج شده است.(

 فرم تعهد مفقودی مدرک

6 
 ریزنمرات رسمی 

 المثنی 

 . یید گردد)باید امضای شهود در دفتر اسناد رسمی تأ تصویر برگه استشهادیه

 در موارد سرقت می تواند به تایید کالنتری برسد.(

 فرم تعهد مفقودی مدرک

  (در صورت تغییر مشخصات سجلی) تصویر تمام صفحات شناسنامه

  - کارنامه انگلیسی غیررسمی 7

  تصویر گواهی موقت کارشناسی گواهی رتبه غیرقابل ترجمه 8

  مقطع کارشناسی یا نامه لغو تعهد خدمت آموزش رایگان تصویر دانشنامه گواهی رتبه قابل ترجمه 9

 


