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وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري

دانشنامه و مدارك تحصیلیدریافتفرم درخواست
؛مدیر تحصیالت تکمیلی/ مدیر محترم امور آموزشی

با سالم
ویی به شماره دانشج.................. فرزند..................................... اینجانب، بدینوسیله به استحضار می رساند احتراماً

مقاطع / مقطع ................................دارك تحصیلیمدریافتدرخواست مشخصات ذیل،.................... 
.دارممؤسسهاین خود را از ........................................... 

:وضعیت تحصیلی 

سال و ماه مقطع
سال وماه فراغت رشتهسهمیهورود

تحصیل
مدت استفاده از 
آموزش رایگان

کاردانی
کارشناسی پیوسته 

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی ارشد
.نمائیدذکر ، می باشید مشغول به تحصیل در دانشگاهحاضر نیزدرصورتی که در حال: توجه 

:سوابق کاري و خدمت وظیفه عمومی 
........................لغایت تاریخ ..........................از تاریخ   ....................انجام خدمت وظیفه عمومی-1
........................غایت تاریخل........................... از تاریخ  ................................کار در  سابقه اشتغال ب-2
.تسویه حساب نموده ام/ تعهد داشته و تعهد مربوطه را انجام داده ام....................................... به سازمان *

.) مربوط ضمیمه استمدارك/ نامه( 
.)ضمیمه استهمربوطمدارك / نامه .( و تسویه حساب نموده امکردهبدهی خود را به صندوق رفاه دانشجویان پرداخت *

.............................................................................................................................:نشانی محل سکونت دائم 
....................: .............شماره همراه: ..................................               شماره تلفن ثابت 

تکمیل نموده و مسئولیت عدم صحت احتمالی و صداقت ین درخواست را بادقت ا............................  ..............اینجانب 
.مندرجات آن را برعهده می گیرم 

متقاضیتاریخ                          امضاء

کارشناس محترم امور فارغ التحصیالن ؛
با سالم

گواهی موقت            دانشنامه                     صدور نسبت به صحت مدارك نامبرده و تائید احتراماً ، بعد از بررسی 
مدیر تحصیالت تکمیلی/ تاریخ و امضاء مدیر امور آموزشی.پایان تحصیالت وي اقدام مقتضی صورت پذیرد
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