
 

 

 تأیید شدهمدارک الزم جهت دریافت دانشنامه و ریزنمرات 

 جدید 3*4 عکس قطعه 4 (1

 ملی کارت و شناسنامه صفحات تمام فتوکپی (2

 (056 – 32202115 شماره با تماس طریق از) رفاه صندوق با قطعی حساب تسویه (3

 وظیفه نظام وضعیت بودن مشخص (4

 خدمت پایان کارت ارائه (4-1

  دائم معافیت کارت ارائه (4-2

 اعتبارآن مدت در موقت معافیت کارت ارائه (4-3

 مذکور نیروهای در استخدام بر مبنی انتظامی و نظامی نیروهای از صادره گواهی ارائه (4-4

 اولیه بتغی بدون ضرورت دوره خدمت به اشتغال بر مبنی انتظامی و نظامی نیروهای از صادره گواهی ارائه  (4-5

 آن اعتبار مدت در غیبت بدون ضرورت دوره خدمت به اعزام برگه ارائه (4-6

 باالتر مقطع تحصیلی معافیت شماره براساس تحصیل به اشتغال گواهی ارائه (4-7

 خدمتی یگان از ضرورت دوره خدمت اتمام بر مبنی رسمی گواهی ارائه (4-8

 کشور هایاستان عمومی وظیفه های معاونت و عمومی وظیفه سازمان سوی از صادره گواهی ارائه (4-9

 رانیکشتی سازمان پرورش، و آموزش وزارت بهداشت، وزارت در خدمت یا و تحصیل به اشتغال گواهی ارائه (4-10

 هواپیمایی فنون آموزشگاه و

 را کشور زا خروج جهت الزم وثیقه آموختهدانش اینکه بر مبنی فناوری و تحقیقات علوم، وزارت از نامه ارائه (4-11

 .ندارد منعی وظیفه نظام نظر از و سپرده

یوسته پ کارشناسی و کاردانی هایدوره آموختگاندانش جهته در پروند دانشگاهیپیش و دیپلم وجود تأییدیه (5
 (.در پرونده اطمینان از وجود این مدرک جهت 456و  446 داخلی 056-32202301-3 بشمارۀ آموزشی مدیریت بایگانی واحد باتماس )

 ارشناسیک ناپیوسته، کارشناسیهای دوره آموختگاندانش جهتدر پرونده  قبل مقاطع ریزنمرات و ییدیهأتوجود  (6

اطمینان از وجود این  جهت 456و  446 داخلی 056-32202301-3 بشمارۀ آموزشی مدیریت بایگانی واحد باتماس )دکتری  و ارشد

 (.در پرونده مدرک

 باشد( آموخته پیشتر تحویل گرفتهدانشموقت )در صورتی که  گواهی اصل اعاده (7

 روزانه دوره آموختگاندانش جهت( https://portal.saorg.ir سجاد سامانه طریق از) رایگان آموزش دتعهّ لغو (8

 جهت قبلی مقاطع( تعهد لغو) رایگان آموزش تعهد انجام نحوه فرم ارائه و دانشنامه و رونوشت )فتوکپی( اصل ارائه (9

 دکتری و ارشد کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی دوره آموختگاندانش

 از سازمان امور دانشجویان بورسیه آموختگاندانش جهت بورس اتمام نامه ارائه  (10

 های دولتیآموختگان متعهد به سازمانبرای دانشارائۀ نامه اتمام تعهد   (11

 شورک از قطعی خروج برای تبعه دانشجویان جهت علوم وزارت غیرایرانی دانشجویان امور از رسمی مجوز ارائه  (12
ه فقط بو  صادر شده ،روز پس از ارائه نامه لغو تعهد و تکمیل پرونده 20، حداقل تذکر مهم: دانشنامه و ریزنمرات

انشنامه امکان ارسال پستی د گردد.می نامه محضری تحویلآموخته یا وکیل قانونی او با ارائه وکالتخود دانش

 http://postcert.birjand.ac.irنام و درخواست در سامانه غیرحضوری پست به آدرس تحصیلی از طریق ثبت

 نیز وجود دارد.

https://portal.saorg.ir/
http://postcert.birjand.ac.ir/

