
 رتبه یگواهشرایط دریافت 
 پذیرد.گواهی رتبه برای نفرات اول تا دهم و بنابر درخواست دانشجو انجام می  -1

گردد که در صورت نیاز جهت ارائه به ارگان یا سازمانی، الزم است،  گواهی رتبه بدون عنوان صادر می   : 1  تذکر 

 . گواهی، از این دانشگاه استعالم نماید تصویر آن ارائه گردد و در صورت نیاز آن ارگان جهت 

 ای که دانشجو وارد سنوات نشود. باشد به گونه ، براساس مقررات آموزشی می حصیل حائزین شرایط تحدأکثر زمان  -2

ی دانش آموختگان با سال ورودی مشترک آن رشته)روزانه و  در متن گواهی، به رتبه فارغ التحصیل در میان کلیه  -3

 شود.  ی همان رشته اشاره می ل یسال تحص کی الن یفارغ التحص نیدر بشبانه( و نیز 

است سال   ضروری گردد،  ی صادر منیز    یلیسال تحص  کی   الن یفارغ التحص  نیرتبه در ب  یگواه  نکهیبا توجه به ا -4

  ی لیدر ترم اول سال تحص   ییاگر دانشجو  ، رتبه را صادر نمود. به طور مثال  ی باشد تا بتوان گواه  افته ی  انیپا  ی لیتحص

رتبه در   ی) مهر ماه سال بعد( جهت صدور گواهیلیسال تحص انیگردد، الزم است تا پا  لیفارغ التحص  98-1397

 انتظار بماند.

درخواست رتبه    یگواه ور  د ص  درخواستارائه   -5 بخش  از  دانشجویی.  پورتال  طریق  گزینه  از  آموزشی،  فرم  ”های 

را تکمیل و هزینه آن را پرداخت نمایید. در حال حاضر و براساس   “فارغ التحصیالن  گواهی رتبه درخواست صدور 

معادل    ال یر  400000رایگان و برای بار دوم و بیشتر    ،برای بار نخست  رتبه    یگواه مصوبات هیأت امنا، مبلغ صدور

 . است هزار تومان چهل

وضعیت نظام   روی ». برای توضیحات بیشتر،  از نظر نظام وظیفه منعی داشته باشند آموختگان پسر نباید  دانش -6

 « کلیک کنید. یفه برای دریافت مدارکوظ

دارد  آمودانش والدین    به جز)چنانچه شخص دیگری -7 از  خته( قصد  نیابت  تحویل  رتبه    ی گواهخته  آمودانش به  را 

 . نماید دانشنامه  اقدام به دریافت او داشتن وکالت محضری از جانب  بایست بامی  ،بگیرد

باشد. در  آموخته می ی دانش دهد، به عهده فقدان، آسیب یا هرگونه مورد دیگر که پس از تحویل روی می  : 1تذکر 

 گونه مسئولیتی ندارد. این زمینه، مجتمع آموزش عالی گناباد، هیچ 

آموخته یا  دارد)دانش رتبه    یگواه ، برای هر فردی که قصد دریافت  مراه داشتن کارت شناسایی معتبره:  2  تذکر

 الزامی است.  وکیل ایشان(

فرم درخواسوت ارسوال ”های آموزشوی، گزینه  از بخش درخواسوت،  رتبه  یگواهدر صوورت تقاضوای ارسوال پسوتی   -8

در متن  را تکمیل و هزینه آن را پرداخت نمایید.  “پسووتی گواهینامه موقت کارشووناسووی یا کاردانی یا دانشوونامه

در حال حاضور و براسواس مصووبات هیأت امنا، هزینه  پسوت شوود.    گواهی رتبهدرخواسوت، حتما  عنوان گردد که  

برای توضویحات بیشوتر در خصوور ارسوال باشود. ریال معادل چهل هزار تومان می  400000ارسوال پسوتی مدارک،  

 « کلیک کنید.ارسال پستی روی »، به ویژه برای آقایانپستی، 

https://gonabad.ac.ir/doc/alumni/9-2-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D9%85%D8%AF%D8%B1%DA%A9.pdf
https://gonabad.ac.ir/doc/alumni/9-2-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D9%85%D8%AF%D8%B1%DA%A9.pdf
https://gonabad.ac.ir/images/DaneshAmokhtegan/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D9%BE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%20%D9%85%D8%AF%D8%B1%DA%A9.pdf


 

 نکات مهم:

مورد استفاده    های بدون آزمون در مقاطع باالتر های استخدامی یا پذیرش استفاده از الویت ، صرفا  جهت  گواهی رتبه -1

 کشور قابلیت داشته وارزش دیگری ندارد.  خارج گیرد و در موارد استثنایی، در قرار می 


