
دانشنامه و ريز نمرات تاييد شدهروند درخواست صدور   

را اسكن نموده و به آدرس پست  ليمدارك ذ ستي بايمدانشنامه صدور  يآموختگان محترم متقاض دانش
 ي. پس از بررسخانوادگي فرد متقاضي مي باشد)(عنوان ايميل نام  نديمربوطه ارسال نما يكيالكترون

پست  قيمدرك درخواست شده از طر ليمدارك توسط كارشناسان زمان حضور دانش آموخته جهت تحو
با  يو يقانون ليوك اي يمدرك فقط به شخص متقاض لياست تحو ر. الزم به ذكي گردداعالم م يكيالكترون

ضمنا اصل مدارك را در زمان   ي باشد.م ريامكان پذ ييو كارت شناسا يدردست داشتن اصل وكالت محضر
  دريافت مدرك درخواست شده به كارشناس مربوطه تحويل نماييد.

     bsc@sutech.ac.ir          :يموقت مقطع كارشناس نامهيگواه يكيآدرس پست الكترون

  msc@sutech.ac.ir       :يليتكم التيموقت تحص نامهيگواه يكيپست الكترون آدرس

  دانشنامه و ريز نمرات تاييد شده صدورمدارك جهت 
  عودت اصل گواهينامه موقت پايان تحصيالت (در صورت صدور)  – 1

الزم به توضيح است افرادي كه گواهينامه موقت آنها صادر و به دليل داشتن تعهد به سازمان خاصي ارسال شده 
  است، الزم است اصل گواهينامه موقت خود را از سازمان مربوطه دريافت و تحويل دهند. 

 .تسويه حساب بدهي هاي صندوق رفاه مندرج در گواهينامه موقت  – 2

  تماس حاصل نمائيد.  اداره خدمات دانشجويي دانشگاهين بدهي ها با اجهت تسويه حساب  

لغو تعهدات آموزش رايگان مندرج در گواهينامه موقت (ويژه دانش آموختگان دوره روزانه) به يكي از سه روش  – 3
  ذيل: 

  با مشخصات ذيل:  الف) گواهي اشتغال به كار

  ذكر شماره و تاريخ دقيق شروع به كار و پايان آن و يا لغايت تا كنون از بخش دولتي يا خصوصي  
  داراي مهر و امضاء و در سربرگ معتبر  
  عنوان به دانشگاه صنعتي شيراز يا بدون عنوان و كلي باشد.  داراينامه 

  چند نكته:

 امضاء و تاريخ شروع و پايان مشخص شده باشد.  ،داراي مهرسوابق بيمه اي مي بايست *       

   اصل حكم كارگزيني و شاغل در ارگان  الزم استر به ارائه سوابق بيمه اي نيستند، تبصره: كساني كه قاد         
 دولتي را به همراه داشته باشند. 



1 
 

  سوابق كار همزمان با تحصيل در دوره روزانه دانشگاه ها پذيرفته نمي شود. *      

* دانش آموختگان نمي توانند مدرك تحصيلي مقطع اول را باز خريد و گواهي انجام كار خود را براي مقطع       
  بعدي ارائه دهند. 

    يگان، بايستي مابقي تعهدات پرداخت *در صورت كمتر بودن تعداد ماههاي كاركرد از سنوات تعهد آموزش را      
  شود. 

نامه از اداره كل كار و امور اجتماعي استان محل زندگي مبني بر عدم دسترسي به فرصت شغلي پس از يكسال  ب)
  با مشخصات زير:  از تاريخ فراغت از تحصيل

  خصوصي چه به در پرونده تحصيلي هيچگونه تاييديه اي دال بر اشتغال به خدمت در بخش دولتي يا
   .ادامه تحصيل در مقطع باالتر موجود نباشد چه به صورت  روزمزد يا دائم و ،صورت حق التدريس 

  يك سال گذشته باشد.براي برادران از تاريخ پايان خدمت يا صدور معافيت  

  پرداخت هزينه آموزش رايگان  ج)

  مشخص شدن وضعيت نظام وظيفه به يكي از موارد زير  -4

 ان خدمت يا معافيت تصوير پاي  
 برگه اعزام به خدمت بدون غيبت  
 نامه اشتغال به تحصيل با ذكر شماره و تاريخ كالسه نظام وظيفه با تاريخ معتبر  
 گواهي اشتغال به خدمت سربازي بدون داشتن غيبت قانوني  
 گواهي اشتغال به كار رسمي در نيروهاي نظامي و انتظامي به همراه حكم كارگزيني 

  موافقت دانشگاه مبني بر استفاده فرد از تسهيالت بنياد ملي نخبگاننامه  

(ويژه يك برگ تصوير از دانشنامه ، ريز نمرات رسمي و نامه نحوه محاسبه تعهدات آموزش رايگان مقاطع قبلي  -5
  دانش آموختگان تحصيالت تكميلي)

  نامه لغو تعهدات بورس (ويژه دانش آموختگان بورسيه)  – 6

دوره ( روزانه/ شبانه و ...) دانشجو در آن نوع ر گواهينامه موقت مقاطع باالتر و يا نامه از مقطع باالتر كه تصوي-  7
كه به روشي غير از پرداخت هزينه آموزش رايگان جهت دريافت دانشنامه  يمتقاضيانويژه مشخص شده باشد. ( 

  نمايند) اقدام مي

   1فرم شماره تكميل  -8

 
 


