
 به نام خدا

و فرم نحوه انجام تعهد خدمت، دانشنامهريز نمرات،موقت نامهتحويل گواهيشرايط

)امور دانش آموختگان 1391مهر ماه9مورخ1پيرو اطالعيه شماره(: موقت نامهشرايط تحويل گواهي
و تحويل برگ تسويه حساب: مدارك و تحويل، تكميل د( فرم درخواست گواهينامه موقت تكميل مـدارك: اصـلو همـراه داشـتن)2-فـرم

.و يا معافيتو كارت پايان خدمت كارت ملي،تحصيلي، شناسنامه
:توضيحات

معـاون4/9/82مـورخ57264/5/41گانـه منـدرج در بخشـنامه شـماره9گواهينامه موقت آقايان تنها در صورت داشتن يكـي از مـدارك-1
و فناوري تحويل داده مي .شوددانشجويي وزارت علوم، تحقيقات

 بايسـت مـي در موارديكه دانش آموخته، نامه موافقت با ادامه تحصيل خود را از اداره محل خدمت در بدو شروع به تحصـيل نيـاورده باشـد،-2
.ارائه نمايدرا به ايشان) آن مقطع( موقت نامهاي با عنوان مديريت تحصيالت تكميلي پژوهشگاه مبني بر تحويل گواهينامهموافقت

از-3 از آمـاده بـودن مـدرك خـود اطمينـان حاصـل 209و يا شماره داخلي  :danesh@ihcs.ac.irEmail:طريققبل از مراجعه حضوري
.نمائيد

مي-4 وكالتنامـه ارائـه تحويـل مـدرك بـا موخته نتواند مراجعه نمايد،آتيكه دانش در صور.شودگواهينامه موقت به دانش آموخته تحويل داده
ذكر شده باشد، پـس از ارائـه توسط موكل پژوهشگاهزا مربوطه دانش آموخته مقطع گواهينامه موقت اخذ رسمي محضري كه در آن عبارت
.باشدمدارك شناسايي قابل انجام مي

و پرورش به آدرس محل خدمت ايشان كه در فرم درخواست گواهينامـه موقـت اعـالم گواهينامه موقت متعهدين خدمت در وزارت-5 آموزش
.گرددداشته اند، ارسال مي

مي-6 و فناوري به نشاني اداره بورس وزارتخانه ارسال .گرددگواهينامه موقت بورسيه هاي وزارت علوم، تحقيقات

:و فرم نحوه انجام تعهد خدمت، دانشنامهشرايط تحويل ريز نمرات
و فرم نحوه انجام تعهد خدمت: مدارك و تحويل فرم درخواست ريز نمرات، دانشنامه د( تكميل 4x3ارائـه دو قطعـه عكـس جديـد،)3-فرم

آن: اصل پشت نويسي شده همراه داشتن و يا مقاطع قبلي به همراه فرم نحوه انجام تعهد خدمت و كـارت ملـي،، شناسنامهدانشنامه مقطع
و يا معافيت .كارت پايان خدمت

:توضيحات
مراجعه به اداره كل دانش آموختگان وزارت علوم، تحقيقـات دانش آموخته ضمن: در صورت مفقود شدن. بازگرداندن اصل گواهينامه موقت-1

به) خيابان انقالب اسالمي، خيابان شهيد موسوي(و فناوري  و اخذ نسبت تفرم اقدام .نمايد تحويلوكميل آنرا
با-2  صندوق رفاه دانشجويانگواهي تسويه حساب

و اتمـام بودن آن، رسمي با عنوان مديريت تحصيالت تكميلي با ذكر تمام يا پاره وقتنامه كارارائه: براي لغو تعهدمدارك الزم-3 تاريخ شروع
و پرداخت شهريهتركيبيو ياپرداخت شهريه،عدم كاريابيهارائه نام كار،  از نامه كار

در مدارك الزم براي متعهدين-4 و پرورش خدمت :آموزش
و پرورش محـل خـدمت) خالصه سوابق كاري( 502فرم و پـرورش محـل موافقـت، تائيد شده توسط اداره آموزش نامـه اداره آمـوزش

).مديريت تحصيالت تكميلي با عنوان(دانشنامه آن مقطع، به دانش آموختهو ريز نمرات تحويلربمبني خدمت 
ال-5 و شاغلين رسمي دولتي مدارك )در بدو شروع به تحصيل(زم براي بورسيه هاي وزارت علوم

و فناوري موافقت نام برو يا ارگان محل خدمته وزارت علوم، تحقيقات و دانشنامهتحويل مبني آن مقطع، به دانش آموختـهريز نمرات
)تكميليبا عنوان مديريت تحصيالت(

از آمـاده بـودن مـدرك خـود اطمينـان حاصـل 209و يا شماره داخلي  :danesh@ihcs.ac.irEmail:قبل از مراجعه حضوري از طريق-6
.نمائيد

مي دانشنامه، ريز نمرات-7 در صورتيكه دانش آموخته نتواند مراجعـه نمايـد،. شودو فرم نحوه انجام تعهد خدمت به دانش آموخته تحويل داده
توسـط پژوهشـگاهزا مربوطـه دانـش آموختـه مقطع مدارك ياد شده اخذارائه وكالتنامه رسمي محضري كه در آن عبارت تحويل مدرك با 

.باشدموكل ذكر شده باشد، پس از ارائه مدارك شناسايي قابل انجام مي

و مشمول ينامور دانش آموختگان
 مديريت تحصيالت تكميلي

2اطالعيه شماره
امور دانش آموختگان


