
 

 

 راهنمای درخواست دانش آموختگان 
 

 

 گواهینامه موقتصدور رخواست های مربوط به د -1

 
 

 درخواست توضیحات

 صنعتی  به سایت دانشگاه جعهامر: نداز رو عطالا جهت

مدیریت امور آموزشی/ امور دانش آموختگان/  /شیراز

 فرآیندها/ درخواست صدور گواهی موقت

 مورد نیاز: لینک 

http://education.sutech.ac.ir/fa/node/95 
 

 

 

 موقت هیصدور گوا

 به سایت دانشگاه صنعتی  جعهامر: نداز رو عطالا جهت

شیراز/ مدیریت امور آموزشی/ امور دانش آموختگان/ 

 فرآیندها/ درخواست صدور گواهی موقت

 ه سایت دانشگاه صنعتی جهت دریافت فرم ها مراجعه ب

 شیراز/ مدیریت امور آموزشی/ امور دانش آموختگان/ فرم ها

 :لینک های مورد نیاز 

http://education.sutech.ac.ir/fa/node/95 

 

57education.sutech.ac.ir/fa/node///http:   
 

 

 هشد دمفقو هی موقتاگو لمثنیا ورصد

 

 

 آسیب دیدهگواهی موقت  المثنیصدور 

 

 

از  پس موقت هیاگو المثنی ورصد

 ای شناسنامه تمشخصا  تغییر

 

http://education.sutech.ac.ir/fa/node/95
http://education.sutech.ac.ir/fa/node/95
http://education.sutech.ac.ir/fa/node/57


 

 

 رخواست های مربوط به صدور دانشنامهد -2

 

 

 درخواست توضیحات

 ه سایت دانشگاه صنعتی ب جعهامر: نداز رو عطالا جهت

شیراز/ مدیریت امور آموزشی/ امور دانش آموختگان/ 

 دانشنامهفرآیندها/ درخواست صدور 

 :لینک مورد نیاز 

http://education.sutech.ac.ir/fa/node/96 
 

 

 صدور دانشنامه

 به سایت دانشگاه صنعتی  جعهامر: نداز رو عطالا جهت

شیراز/ مدیریت امور آموزشی/ امور دانش آموختگان/ 

 دانشنامهفرآیندها/ درخواست صدور 

  جهت دریافت فرم ها مراجعه به سایت دانشگاه صنعتی

شیراز/ مدیریت امور آموزشی/ امور دانش آموختگان/ 

 فرم ها

 :لینک های مورد نیاز 

http://education.sutech.ac.ir/fa/node/96 

 

http://education.sutech.ac.ir/fa/node/58 

 

http://education.sutech.ac.ir/fa/node/57 
 

 

 هشد دمفقو نشنامهدا لمثنیا ورصد

 

 آسیب دیدهدانشنامه  المثنیصدور 

 

  تغییراز  پس نشنامهدا ورصد

 ای شناسنامه تمشخصا

http://education.sutech.ac.ir/fa/node/96
http://education.sutech.ac.ir/fa/node/96
http://education.sutech.ac.ir/fa/node/57


 

 

 رخواست های مربوط به صدور ریز نمرات رسمی و غیر رسمید -3

 
 

 درخواست توضیحات

 به سایت دانشگاه  جعهامر: نداز رو عطالا جهت

صنعتی شیراز/ مدیریت امور آموزشی/ امور دانش 

 ریزنمراتآموختگان/ فرآیندها/ درخواست صدور 

 :لینک مورد نیاز 

http://education.sutech.ac.ir/fa/node/97 

  سیرفا رسمی اتنمر یزر ورصد

  سیرفا غیر رسمی اتنمر یزر ورصد

  انگلیسی رسمی اتنمر یزر ورصد

  انگلیسی غیر رسمی اتنمر یزر ورصد

 به سایت دانشگاه  جعهامر: نداز رو عطالا جهت

عتی شیراز/ مدیریت امور آموزشی/ امور دانش صن

 ریزنمراتآموختگان/ فرآیندها/ درخواست صدور 

 مورد نیاز: های لینک 

http://education.sutech.ac.ir/fa/node/97 
 

http://education.sutech.ac.ir/fa/node/57 
 

 

و  سمیر سیرفا اتنمر یزر ورصد

 تحصیل مهادا جهت تحصیلی تاییدیه

 سالمیآزاد ا هنشگادر دا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://education.sutech.ac.ir/fa/node/97
http://education.sutech.ac.ir/fa/node/97
http://education.sutech.ac.ir/fa/node/57


 

 

 

 دور ابطال معافیت تحصیلیص -4

 
دانش آموختگان گرامی جهت صدور ابطال معافیت تحصیلی الزم است 

یا پست   (LMSاز طریق سامانه مدیریت آموزشی ) خود را درخواست

 الکترونیکی

amoozesh@sutech.ac.ir 

 اطالعیه درج شده در لینک زیر را نیز مشاهده فرمایید.ارسال نمایند. 

http://education.sutech.ac.ir/sites/education.sutech.ac.ir/files

na.pdf-Groups/client/False/ 

 

mailto:amoozesh@sutech.ac.ir
http://education.sutech.ac.ir/sites/education.sutech.ac.ir/files/Groups/client/False-na.pdf
http://education.sutech.ac.ir/sites/education.sutech.ac.ir/files/Groups/client/False-na.pdf

