
 مدرک  نکات ارسال پستی

ارسال   درخواستبرای  بخش  خود،  دانشجویی  پورتال  از  التحصیلی،  فارغ  از  پس  آموزشی،  مدارک  های 

دانش  را برگزینید.    “فرم درخواست ارسال پستی گواهینامه موقت کارشناسی یا کاردانی یا دانشنامه”یگزینه 

 . خود را دارند، به نکات زیر توجه نمایند  مدرک آموختگان محترمی که تقاضای ارسال پستی  

ریال معادل چهل هزار    400000براساس مصوبات هیأت امنا، در حال حاضر، هزینه ارسال پستی مدارک،   -1

 باشد. تومان می 

مبلغ  1تذکر   تمبر پشت    10000:  الصاق  برای  نیز  تومان  المثنی(  موقت   نامهیگواهریال معادل هزار  یا    یا دانشنامه)اصل 

 گردد. دریافت می 

دانش  ی  ی ایشان در اداره ، پرونده انددانش آموخته نشدهتوجه داشته باشید، دانشجویانی که به هر دلیل،   -2

پلم، پیش دانشگاهی، متوسطه اول و دوم باید از طریق اداره کل  نبوده و برای ارسال مدارک دیآموختگان 

 آموزش اقدام نمایند.

حتماً در متن درخواست خود، مدرک یا مدارک مورد نظر که باید پست گردند، ذکر شود. کارشناسان   -3

از  چه، دانش آموخته، پس  کنند. چنان ، فقط همان مدارک را ارسال می در صورت عدم منع قانونیواحد،  

 آن نیاز به مدرک دیگری داشته باشد، باید مجدداً درخواست دهد و هزینه را نیز مجدداً پرداخت نماید.

و    دانشگاه، هیچگونه مسئولیتی در ارسال مدارک ندارد  .را به درستی وارد نمایید کد پستی  آدرس و  لطفاً   -4

 شود. صرفاً به آدرس درج شده در این فرم پست می 

. ارسال نمایند، به آدرس مجتمع  به صورت پستیموارد زیر را،  یکی از    حتماًایستی  ب  دانش آموختگان پسر  -5

 قرار دارد.  http://gonabad.ac.irدر سایت به نشانی   مجتمع آدرس پستی 

 . معافیت دائم یا کارت پایان خدمت اصل  :الف 

 .کارت معافیت موقت)کفالت، پزشکی، معافیت برادر و غیره( در مدت اعتبار  اصل :ب

 . در مدت اعتبار بدون غیبت  )برگ سبز(اعزام به خدمت یبرگه  اصل  :ج

باالتر  :د مقطع  در  هستند   چنانچه  تحصیل  به  آن    اصل   ، مشغول  از  معتبر  تحصیل  به  اشتغال  گواهی 

 . خطاب به مجتمع آموزش عالی گناباد و ذکر شماره معافیت تحصیلیدانشـگاه 

  از واحد خدمتی خود   ،اشتغال به خدمت  ینامه   اصلچنانچه در حال خدمت وظیفه عمومی هستند،   :ه

 خطاب به مجتمع آموزش عالی گناباد. 

انتظامی چنانچه در    :و و  نظامی  نیروهای  در    گواهی صادره  اصل هستند،    استخدام  استخدام  بر  مبنی 

 . خطاب به مجتمع آموزش عالی گناباد نیروهای مذکور 

خطاب    ی عمومی سراسر کشور های وظیفه ی عمومی و معاونتگواهی صادره از سازمان وظیفه   اصل   :ز

 .به مجتمع آموزش عالی گناباد

 گذشته باشد. اشتغال به خدمت ینامه ، نباید بیش از دو هفته از تاریخ درخواست مدرکهنگام  :1تذکر 

http://gonabad.ac.ir/


 . نیز ارسال گردداز هر یک از موارد فوق، یک برگ کپی   :2تذکر 

 گردد. شماره معافیت تحصیلی قید  حتماًدر گواهی اشتغال به تحصیل،  :3تذکر 

 . کلیک کنید  «یفه برای دریافت مدارک وضعیت نظام وظ روی »برای توضیحات بیشتر،  ➢

  . باشد آموخته می ی دانشدهد، به عهده فقدان، آسیب یا هرگونه مورد دیگر که در طی ارسال پستی روی می  -6

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

 . باشد تحصیل در ایران را دارد و کامالً معتبر می   یکاریابی، استخدامی و ادامه ارزش  موقت گواهینامه  -7

 .ارزش ترجمه ندارد ، موقتگواهی   -8

خود، کوشا باشید. صدور المثنی، تحت شرایط خاص امکان پذیر ی  و دانشنامه  موقت  نامه یگواهدر نگهداری از   -9

 باشد. بر میاست. فرآیند صدور المثنی زمان

آموزش  صدور   -10 فاقد  دانشجویی،  رفاه  صندوق  به  بدهی  فاقد  آموختگان  دانش  مخصوص  دانشنامه، 

می  غیرروزانه(  بیشتررایگان)دانشجویان  اطالعات  کسب  جهت  گزینه    ،باشد.  دریافت   »روی  شرایط 

 . د « کلیک کنیدانشنامه

 

 می باشد.  تحویل اصل گواهی موقتمنوط به    ، تحویل دانشنامه  ،تاکید می شود -11
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