
  روند درخواست صدور گواهينامه موقت
بايست مدارك ذيل را اسكن نموده و به دانش آموختگان محترم متقاضي صدور گواهينامه موقت مي

. (عنوان ايميل نام خانوادگي فرد متقاضي مي باشد) آدرس پست الكترونيكي مربوطه ارسال نمايند
پس از بررسي مدارك توسط كارشناسان زمان حضور دانش آموخته جهت تحويل مدرك درخواست 

گردد. الزم به ذكر است تحويل مدرك فقط به شخص شده از طريق پست الكترونيكي اعالم مي
محضري و كارت شناسايي امكان پذير متقاضي يا وكيل قانوني وي با دردست داشتن اصل وكالت 

ضمنا اصل مدارك را در زمان دريافت مدرك درخواست شده به كارشناس مربوطه تحويل باشد. مي
   نماييد.

 bsc@sutech.ac.ir       آدرس پست الكترونيكي گواهينامه موقت مقطع كارشناسي:

   msc@sutech.ac.ir     آدرس پست الكترونيكي گواهينامه موقت تحصيالت تكميلي:

  مدارك الزم جهت صدور گواهينامه موقت
  تسويه حساب شهريه و آموزشي با دانشگاه   - 1 

  نداشتن كسري مدارك در پرونده آموزشي  – 2

  1شماره تكميل فرم  – 3

  به شرح ذيلارائه يكي از مدارك مربوط به نظام وظيفه  – 4

  ارائه برگه اعزام به خدمت با تاريخ معتبر  
  (با تاريخ معتبر) ارائه گواهي اشتغال به خدمت سربازي  
  ارائه كارت پايان خدمت و تصوير آن  
  ارائه كارت معافيت از خدمت و تصوير آن  
  در صورت تحصيل در مقاطع باالتر، ارائه گواهي اشتغال به تحصيل از آن موسسه آموزشي با

  قيد شماره كالسه و تاريخ معافيت تحصيلي 
  اصل گواهي اشتغال به خدمت رسمي نيروي هاي نظامي و انتظامي  
  گواهي اتمام تعهد خدمت به سازمان هاي و ارگان هاي دولتي يا درخواست ارسال مدرك

 ارگان مربوطه از طريق پست به 
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 نامه موافقت دانشگاه مبني بر استفاده از تسهيالت بنياد ملي نخبگان  

  كپي گواهينامه موقت مقطع يا مقاطع قبلي و اصل  -5

  م صفحات شناسنامه جديد ادرصورتي كه مشخصات شناسنامه اي تغيير كرده باشد كپي تم - 6

 پيش دانشگاهي براي مقاطع كارداني و كارشناسي پيوسته تأييديه  -7

 پيوسته مي بايست با مراجعه   دانشجويان و دانش آموختگان مقاطع كارداني و كارشناسي
به يكي از دفاتر پيشخوان خدمت و با ارائه كپي اصل مدرك پيش دانشگاهي، در خصوص 

يالت تكميلي دانشگاه صنعتي ارسال تاييديه پيش دانشگاهي خود به  امور آموزشي و تحص
شيراز اقدام نمايند.  دانشجويان و دانش آموختگان محترم مي توانند با استفاده از گزارش 

 سيستم گلستان از وصول تاييديه پيش دانشگاهي خود اطمينان حاصل نمايند. 221

  


