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ﭘﻴﻮﺳﺖ:ﺩﺍﺭﺩ

ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎی ﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﻣﺮﺍﮐﺰ
ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ
ﻣﻮﺿﻮﻉ :ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺭﻭﻧﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺩﺍﻧﺸﻨﺎﻣﻪﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻥ

ﺑﺎ ﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ،ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﻲﺭﺳﺎﻧﺪ ،ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﺲ ﺩﺍﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﻭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ،ﻟﺬﺍ ﺿﺮﻭﺭﻱ
ﺍﺳﺖ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ
ﻧﻴﺰ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﻧﺪ.

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ارﺳﺎل ﻣﺪارك داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺟﻬﺖ ﺻﺪور داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ از اﻳﻦ ﭘﺲ ،ﺻﺪور داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس درﺧﻮاﺳﺖ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد ،ﻟﺬا ﻣﻘﺘﻀﻲ اﺳﺖ واﺣﺪﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﻲ
ﻣﺪارك داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻧﻲ را ﻛﻪ درﺧﻮاﺳﺖ آﻧﺎن ﺑﻪ واﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﻲ ارﺳﺎل ﺷﺪه و ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﻣﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﻗﺖ آﻧﻬﺎ
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ را ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺻﺪور داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ اداره ﻛﻞ اﻣﻮر داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
اﻟﻒ -ﻧﺤﻮهي اراﻳﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺻﺪور داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ:
 -1ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻴﻮﺳﺖ
 -2اراﻳﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻻزم ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺪارك ﻣﻨﺪرج در ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ
ب-ﻧﺤﻮهي ﺑﺮرﺳﻲ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﻲ:
 -1ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﺪارك داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ
 -2ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺎﺋﻴﺪ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﻗﺖ
 -3ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن
پ-ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ارﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺘﺎد ﻣﺮﻛﺰي ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﻲ:
-1درﺧﻮاﺳﺖ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ
 -2ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ ﺷﺪه ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﻗﺖ ،ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﻲ
 -3رﻳﺰﻧﻤﺮات ﻫﺮ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺮ ﻧﻴﻢﺳﺎل /ﭘﻮدﻣﺎن ،ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ
 2-4ﻗﻄﻌﻪ ﻋﻜﺲ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺼﻮب و ﭘﺲ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎﻳﺰ  3×4و ﭘﺸﺖﻧﻮﻳﺴﻲ ﺷﺪه
ﻧﻜﺘﻪ :1ﻋﻜﺲﻫﺎي ارﺳﺎﻟﻲ ﺟﻬﺖ ﺻﺪور داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ در ﭘﺎﻛﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﻋﻜﺲ ﻗﺮار داده ﺷﻮد.
ﻧﻜﺘﻪ :2واﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺪارك ﻫﺮ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ را در ﭘﺎﻛﺖ ﻣﺠﺰا ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎم ،ﻧﺎم
ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ،ﻧﺎم ﻣﺮﻛﺰ ،رﺷﺘﻪ و ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺮ روي ﭘﺎﻛﺖ ،از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺴﺖ ﺳﻔﺎرﺷﻲ ﺑﻪ اداره ﻛﻞ اﻣﻮر داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن واﻗﻊ در ﺳﺘﺎد
ﻣﺮﻛﺰي داﻧﺸﮕﺎه ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻻزم اﺳﺖ روي ﭘﺎﻛﺖ ﻋﻨﻮان "ﻣﺪارك ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺻﺪور داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ"درج ﮔﺮدد.

ﺗﺬﻛﺮات ﻣﻬﻢ:
 -1در ﺻﻮرت ﺗﺸﺨﻴﺺ رﻳﻴﺲ واﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻴﺎز داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺧﺎرج از ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒﺷﺪه )ﻛﻤﺘﺮ از ﺷﺶ ﻣﺎه
از ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﻗﺖ( ،ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﺘﻨﺪات و دﻻﻳﻞ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﺪارك
ﻻزم ﺑﻪ ادارهﻛﻞ اﻣﻮر داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ارﺳﺎل ﮔﺮدد.
 -2از ارﺟﺎع داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮري ﺟﻬﺖ ﭘﻴﮕﻴﺮي اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺪور داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮدداري ﮔﺮدد .ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺻﺮﻓﺎ
ﺑﺮاي آن واﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﻲ ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -3واﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺎرﻳﺦ ارﺳﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﻪ اداره ﻛﻞ اﻣﻮر داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﻮﺿﻮع
اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

شماره ............................ :
تاریخ ............................. :
پیوست .......................... :

کاربرگ :504درخواست صدور دانشنامه دانشگاه جامع علمی -کاربردی

رییس محترم دانشگاه جامع علمی -کاربردی در استان...................................
باسالم و احترام
اینجانب....................................فرزند...........................بهشمارهشناسنامه............................شمارهدانشجویی...................................
ورودی  .........................رشته ...................................... ..........مقطع..............................مرکز.............................................................
در تاریخ..............................................دانش آموخته شده و گواهینامه موقت خود را که در تاریخ ............................................
صادر شده است دریافت نمودهام.
خواهشمند است دستور فرمایید به درخواست اینجانب جهت صدور دانشنامه رسیدگی فرمایند .در ضمن مدارک زیر به پیوست این
درخواست میباشد:
 تصویر برابر اصل شده گواهینامه موقت تصویر ریزنمرات برابر اصل شده دانشآموخته ورودی قبل از سال 90 2 -قطعه عکس 3×4

نام و نام خانوادگی متقاضی:
امضا و تاریخ:
بررسی و تایید استان:
درخواست متقاضی ،عدم بدهی ایشان به صندوق رفاه دانشجویان و همچنین عدم صدور دانشنامه قبلی بررسی و مورد تایید استان
میباشد.
مدارک مورد تایید نمیباشد.
در صورت عدم تایید علت ذکر گردد:

نام ونام خانوادگی
کارشناس دانشآموختگان استان:
امضا و تاریخ:
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