
 شرایط دریافت گواهینامه موقت فراغت از تحصیل 

های آموزشی، با توجه به مقطع  پورتال دانشجویی، بخش درخواست ابتدا باید با مراجعه به  ه،دانش آموخت  -1

  ان یحساب دانشجو  ه یفرم تسو”یا    “لیفارغ التحص  ان یحساب دانشجو  هیفرم تسو”فارغ التحصیلی، گزینه  

ی مراحل این درخواست با موفقیت  ، همه را انتخاب و تکمیل کند. چنانچه  “یمدرک کاردان   افت یدر  ی متقاض

گردد. کارشناسنان این  طی شود، پرونده دانشجو توسط اداره آموزش به اداره دانش آموختگان تحویل می 

اداره ضمن بررسی پرونده و در صورت تکمیل آن، جهت دریافت کد صحت از طریق سامانه سجاد اقدام  

پس از صدور کد صحت از طرف سازمان امور دانشجویان، گواهی موقت دانش آموخته صادر    نمایند.می 

 . گرددمی 

ی پیش دانشگاهی ی تحصیلی دورهو وجود تأییدیه به اداره کل آموزش    ،تحویل کارت دانشجویی  : تذکر

 . الزامی است

وضعیت   ، روی »توضیحات بیشتر. برای از نظر نظام وظیفه منعی داشته باشند آموختگان پسر نباید  دانش -2

 . کلیک کنید  « نظام وظیفه برای دریافت مدارک

تحویل نماید در غیر این  جدید    3*4  قطعه عکس رنگی  دوموقت    نامه یگواهتواند جهت  خته می آمودانش -3

   .شودصورت از عکسهای موجود در پروندة تحصیلی استفاده می 

را    گواهی موقتخته  آمودانش به نیابت از  خته( قصد دارد  آمودانش )حتی والدین  دیگری چنانچه شخص   -4

 . نماید  گواهی موقت اقدام به دریافت اوداشتن وکالت محضری از جانب  بایست بامی  ، تحویل بگیرد

از تحویل روی می   : 1تذکر   یا هرگونه مورد دیگر که پس  آموخته  ی دانش دهد، به عهدهفقدان، آسیب 

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

دریافت  :  2  تذکر  قصد  که  فردی  هر  برای  معتبر،  شناسایی  کارت  داشتن  موقتهمراه    گواهی 

 ل ایشان( الزامی است.آموخته یا وکیدارد)دانش

فرم درخواست  ”های آموزشی، گزینه  از بخش درخواست،  موقت  نامهیگواهدر صورت تقاضای ارسال پستی   -5

  را تکمیل و هزینه آن را پرداخت نمایید.   “ارسال پستی گواهینامه موقت کارشناسی یا کاردانی یا دانشنامه

ریال معادل چهل    400000در حال حاضر و براساس مصوبات هیأت امنا، هزینه ارسال پستی مدارک،  

ارسال  روی »برای توضیحات بیشتر در خصوص ارسال پستی، به ویژه برای آقایان،  باشد.  هزار تومان می 

 « کلیک کنید.پستی

 گردد. میدریافت موقت  نامهیگواهریال معادل هزار تومان نیز برای الصاق تمبر پشت  10000: مبلغ 1تذکر 

 نکات مهم:

، بدهی به صندوق رفاه  برای این گواهینامه این است که دانشجویان ممکن است  “موقت”علت نامگذاری -1

، عالوه بر مشخصات کامل فردی،  موقت  نامهیگواه داشته باشند با اینکه تعهد خدمت به کشور دارند. در 

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
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


تاریخ دقیق فارغ   به  التحصیلی درج می سال و ترم شروع به تحصیل و  گردد. همچنین، معدل، بدهی 

 شود. صندوق رفاه و مدت تعهد خدمت به کشور نیز در آن قید می

 . باشد تحصیل در ایران را دارد و کامالً معتبر می   یارزش کاریابی، استخدامی و ادامه موقت گواهینامه  -2

 .ارزش ترجمه ندارد ، موقتگواهی   -3

ی موقت، تحت شرایط خاص خود، کوشا باشید. صدور المثنی برای گواهینامه  موقت نامه یگواهدر نگهداری از   -4

 باشد. بر میامکان پذیر است. فرآیند صدور المثنی زمان

 می باشد.  اصل گواهی موقتمنوط به تحویل   ، تحویل دانشنامه  ،تاکید می شود -5


