
  

  

  

  

  

  

  

 

  لرستاندانشگاه  صدور گواهینامه موقت فراغت از تحصیل 

  :شرایط و مدارك الزم 
  :)براي آقایان(یکی از مدارك ذیل مبنی بر رسیدگی به وضع مشمولیت خدمت وظیفه عمومی   -1

  .اصل کارت پایان خدمت دوره ضرورت و یک برگ فتوکپی پشت و روي آن   )الف
  .توکپی پشت و روي آناصل کارت معافیت دائم و یک برگ ف )ب
در مدت اعتبار آن و یک ) کفالت یا پزشکی و یا معافیت برادر یا فرزند اسیر(اصل کارت معافیت موقت   )ج

  .برگ فتوکپی آن
براي دانشجویان شاغل به  با ذکر شماره معافیت تحصیلی مقطع تحصیلی باالتراصل گواهی اشتغال به تحصیل   )د

  .تحصیل در مقطع باالتر
  .گواهی صادره از نیروهاي نظامی و انتظامی مبنی براستخدام در نیروهاي مذکور اصل  )ه
اصل گواهی صادره از نیروهاي نظامی و انتظامی مبنی بر اشتغال به خدمت دوره ضرورت در نیروهاي مذکور   )و

  .بدون داشتن غیبت اولیه
گان مراکز تربیت معلم از خدمت وظیفه آموخت اصل گواهی مبنی بر انجام خدمت مقرر در قانون معافیت دانش )ز

  .عمومی
  .در مدت اعتبار آن و فتوکپی آن بدون مهر غیبتاصل دفترچه آماده به خدمت   )ح
اصل کارت محرومیت از انجام خدمت وظیفه عمومی که به استناد قوانین قبلی صادر شده و یک برگ  )ط

  .فتوکپی آن
حساب وام تحصیلی از اداره تاریخ بازپرداخت اولین و آخرین قسط یا گواهی تسویه دریافت برگ رسید با ذکر -2

  .:)شماره تماسآقاي محمد رضوانی (صندوق رفاه دانشگاه 
  .تصویر کارت ملی -3
  .با زمینه آبی جدید رنگی x 3 4دو قطعه عکس  -4
ارائه اصل گواهینامه موقت مقطع قبل  ارشد و دکتري،کارشناسیکارشناسی ناپیوسته، آموختگان در مورد دانش -5

  .الزامی است
 ها، ارائه نامه از سازمان مربوطه مبنی برها و ارگانهاي دبیري یا متعهدین به سازمانآموختگان رشتهدر مورد دانش -6

  .الزامی است ارسال گواهینامه موقت پایان تحصیالت انجام تعهد خدمت و
  :توجه

دریافت پرونده پرسنلی بعد از  روز 7  حدوداً: گواهی موقتو ارائه آموزش کل  فارغ التحصیالن  در ادارهمدت زمان بررسی  )1
  .اداره پذیرش و ثبت نام

 .شودتحویل داده می) نامه محضريبا ارائه وکالت( وکیل قانونی ويیا  آموختهشخص دانشبه  فقطگواهینامه موقت ) 2


