
 دانشنامه(-موقت نامهصدور مدارک تحصیلی )گواهی  و ضوابط شرایط

 مخصوص دانش آموختگان مرد

  

از   -۱ فراغت  مراحل  کلیه  اتمام  از  پس  باشند  وظیفه  نظام  مشمول خدمت  در صورتیکه  مرد  آموختگان  دانش 

 ، به حوزه نظام وظیفه معرفی خواهند شد. اداره مشمولین دانشگاهتحصیل، از سوی 

  

 : مرد  آموختگان دانش موقت نامهگواهی دریافت شرایط-  ۲

از   آموختگیاعالم  پس  توسط    دانش  پرونده  دانشگاه،  آموزش کل  به ساختمان  پرونده  ارسال  دانشکده و  از 

نهایتا پرونده جهت   تأیید می گردد.  کارشناسان خدمات آموزشی و یا تحصیالت تکمیلی بررسی، تکمیل و 

  )به استثناء افراد  مردکلیه دانش آموختگان  صدور مدرک به اداره دانش آموختگان تحویل می شود. پس از آن؛  

می توانند جهت دریافت گواهینامه  سایر ارگانها(   بورسیه، متعهدین خدمت به آموزش و پرورش، قوه قضائیه و 

، به صورت حضوری به اداره  و کارت پایان خدمت  موقت پایان تحصیالت با در دست داشتن کارت شناسایی

 مراجعه نمایند. )واقع در پردیس مرکزی، ساختمان بهشتی(  دانش آموختگان

میز خدمت )خانم علی مردانی،  نا جهت اطالع از وضعیت پرونده در اداره دانش آموختگان می توانید با  ضم

 تماس حاصل فرمایید.  (2346داخلی 

 

دانش آموختگان مرد غیر مشمول در صورت داشتن یکی از مدارک ذیل می توانند گواهی    نکته قابل توجه: 

 موقت دریافت نمایند: 

 .دوره ضرورت پایان خدمت هوشمند کارت   •

 .پزشکی یا کفالت معافیت دائم  هوشمند   کارت •

 . آن در مدت اعتبار بدون غیبتمعافیت موقت   کارت •

 گواهی صادره از نیروهای مسلح مبنی بر استخدام. •

 دوره ضرورت بدون غیبت اولیه.گواهی صادره از نیروهای مسلح مبنی بر اشتغال به خدمت   •

و یا خدمت در وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پروش، سازمان کشتیرانی و    تحصیلاهی اشتغال به  گو •

 در مدت اعتبار آن.  آموزشگاه فنون هواپیمائی

 برگه اعزام به خدمت دوره ضرورت بدون غیبت در مدت اعتبار آن.  •

 گواهی صادره از سوی سازمان وظیفه عمومی و معاونت های وظیفه عمومی استانهای کشور. •

 گواهی اشتغال به تحصیل بر اساس شماره معافیت تحصیلی معتبر در مدت اعتبار آن.  •

  گواهی رسمی مبنی بر اتمام خدمت دوره ضرورت از یگان خدمتی. •

 



 شرایط دریافت دانشنامه و ریزنمرات فارسی رسمی:   -۳

پرداز، پردیس  روزانه شهریه    نیمه حضوری،   شبانه، دوره های شهریه پرداز )دانش آموختگان مرد   •

دو قبلی  شماره  مقطع  دانشنامه  داشتن  و  دانشجویان  رفاه  صندوق  به  بدهی  نداشتن  درصورت   )

ناپیوس  ارشد  کارشناسی  ناپیوسته،  کارشناسی  مقاطع  التحصیالن  فارغ  دکتری(  )مخصوص  و    و ته 

 . کنند دریافت  دانشنامه  توانند  می(  ۲  بند  در مندرج شرح  به)  وظیفه نظام وضعیت بودن  مشخص 

 

دانش آموختگان دوره های روزانه درصورت احراز یکی از شرایط ذیل می توانند دانشنامه دریافت  

 :کنند

 . زش رایگان پس از دانش آموخته شدنارائه گواهی انجام کار و سوابق بیمه تایید شده به میزان تعهد آمو  -الف  

: در موارد زیر فعالیت بدون سابقه بیمه به عنوان کار معتبر جهت انجام تعهد قابل قبول می  تبصره )

 باشد: 

  10گواهی تدریس معتبر از دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی )دولتی و غیر دولتی( به میزان   -1

ساعت در    16ساعت در هفته، سایر مؤسسات آموزشی در صورت تأیید نهاد مربوطه به میزان  

 ته به عنوان کارکرد تمام وقت، تلقی می شود. هف

پروانه کسب معتبر افرادی که به حرف مختلف مشعول بکارند، از جمله پروانه کسب از سازمانهای  -2

صنفی کشور، پروانه اشتغال مهندسین، پروانه کارآموزی وکالت، پروانه سازمان دامپزشکی و نظام  

و آزاد از تاریخ صدور، به شرط تمدید یا داشتن  دامپزشکی و سایر نهادهای دولتی، غیر دولتی  

 پرونده مالیاتی به عنوان گواهی انجام کار در طول سالیان، قابل پذیرش می باشد.

ثبات   -3 به شرط  عامل در شرکت های خصوصی،  مدیر  عنوان  به  آموختگان  کارکرد دانش  مدت 

تصویر آگهی درج تأسیس   و  نظر  مورد  از شرکت  ارائه گواهی  یا  در  فعالیت  و تغییرات شرکت 

 روزنامه رسمی و ارائه گواهی پرداخت مالیات در مدت زمان فعالیت قابل پذیرش می باشد. 

فعالیت های هنری و مطبوعاتی دانش آموختگان، یا ارائه گواهی اشتغال به این حرفه از سوی   -4

 دستگاه های ذیربط به منزله انجام تعهد تلقی می شود. 

بدیهی است در زمان ارائه نامه از    ؛مدت شش ماه انتظار  بهعدم کاریابی    ار مبنی برارائه نامه از وزارت ک  -ب  

  وزارت کار یکسال باید از تاریخ دانش آموختگی گذشته باشد.

)یا تاریخ صدور    تا شش ماه پس از تاریخ فارغ التحصیلی   دانش آموختگان فقط   نکته قابل توجه:

و با در دست داشتن گواهینامه پایان تحصیالت، فرصت ثبت نام در اداره کاریابی    کارت نظام وظیفه(

 دوره روزانه در حال تحصیل باشند.را داشته و نباید در مقطع باالتر در  



 .ید تعهد آموزش رایگانخر - ج 

نش آموختگان مقاطع کارشناسی ناپیوسته،  داشتن دانشنامه مقاطع قبلی و نامه لغو تعهد )مخصوص دا  -د  

 کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری( در کلیه موارد باال الزامیست.

الزم به ذکر است وضعیت نظام وظیفه دانش آموختگان ذکور باید با یکی از مواردی که برای دریافت گواهینامه  

 موقت به آن اشاره شده است، مشخص گردیده باشد.

  

 توجه: 

دانش آموختگان بورسیه، متعهدین خدمت به آموزش و پرورش، قوه قضائیه و سایر ارگانها هیچگونه مدرکی  

ارسال  ، گواهینامه موقت پایان تحصیالت به سازمان مربوطه  ند و پس از اعالم فراغت از تحصیلدریافت نمی کن 

منوط به پایان مدت تعهد خدمت   ، هرگونه مدرک تحصیلی برای اینگونه افراد تحویلخواهد شد. بدیهی است 

آموزش رایگان و اتمام دوره تعهد آنها به آن سازمان و ارائه نامه از ارگان مربوطه مبنی بر بالمانع بودن تحویل  

 مدرک می باشد.

 

نکته: دانش آموختگانی که درچند مقطع تحصیل نموده اند باید درخواست دانشنامه خود را ازپایین  

باالتر در دوره  ارائه دهند  ترین مقطع تحصیلی خود  اینکه درحال حاضر دانشجوی مقطع  . )مگر 

طریق   از  فعلی  مقطع  رایگان  آموزش  تعهد  لغو  برای  ابتدا  باید  این صورت  در  که  باشند؛  روزانه 

 پرداخت شهریه اقدام نموده و پس از آن مقاطع قبلی را لغو تعهد نمایند.(

 

 


