
 

يل يتحص تأييديهبا توجه به محرمانه بودن   يل يتحص تأييديهان صدور يقابل توجه متقاض

• 

•  

قبل از تقاضا ،  اند انجام ندادهبا مجتمع آموزش عالي گناباد  خود را  کامل  ه حساب  ي که مراحل تسو  يانيمتقاض

ن  يا  ، ن صورت ير ايخود اقدام کنند. در غ  يهاه حسابي د نسبت به تسويا دانشگاه مربوطه بايسازمان و    ي از سو

  در   مربوطه   کارشناسانل معذور است.  يتحص  يا ادامه يبه منظور استخدام و    تأييديهاداره از صدور و ارسال  

ارسال    و يليتحص  تأييديهدور  نسبت به ص  ،يط بودن متقاضيدر صورت واجد شرا ، مجتمع آموزش عالي گناباد

ع  ي به منظور تسر  اً،ضمن  ست.ين  ي به مراجعه متقاض  ياز يا دانشگاه مربوطه اقدام خواهند نمود و نيآن به سازمان  

 .معذور است ي ن حضوري به مراجع يالن از پاسخگوئي اداره فارغ التحص ،ن امريدر ا

دهند، بايد فرم تعهد محضري که در ذيل قرار  تحصيل مي که در دانشگاه آزاد ادامه دانش آموختگاني  :1تذکر 

ي دانش آموختگان مجتمع  دارد را در دفترخانه اسناد رسمي تکميل و نسخه اصل آن را به اداره 

 آموزش عالي گناباد ارسال نمايند تا امکان صدور تأييديه باشد. 

د، جهت ارسال ريزنمرات به سازمان  دانش آموختگاني که قصد تحصيل مجدد در مقطع کارشناسي دارن  :2تذکر  

دهند.   انجام  رايگان  آموزش  تعهد  لغو  بايد  مقصد،  دانشگاه  بدون  يا  تأييديه  ارسال  فقط  چنانچه، 

 لغو تعهد آموزش رايگان نيست. نيازي به ريزنمرات مدنظر باشد، 

ها و مؤسسات آموزش عالي  دانشگاهدر    تحصيلادامه  که قصد  و اخراجي  انصرافي  دانش آموختگاني    :3تذکر  

دارند، جهت ارسال ريزنمرات به دانشگاه مقصد، بايد لغو تعهد آموزش   ( دانشگاه آزادوزارتين)به جزء  

انجام دهند.   بهرايگان  نيازي  باشد،  تأييديه بدون ريزنمرات مدنظر  لغو تعهد    چنانچه، فقط ارسال 

 آموزش رايگان نيست.

ارسال    :4تذکر   دارند، جهت  آزاد  دانشگاه  تحصيل در  ادامه  قصد  اخراجي که  و  انصرافي  آموختگاني  دانش 

جهت انجام لغو    تأييديه يا ريزنمرات به دانشگاه مقصد، بايد لغو تعهد آموزش رايگان انجام دهند.

 توانيد به بخش زير مراجعه کنيد. تعهد آموزش رايگان مي 
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