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 انجام پذیرد.   ان یبا صندوق رفاه دانشجو کامل  حساب هیتسواز لغو تعهد،  پیش  :1 تذکر 

درآمودانش کلیه    :2  تذکر  که  روزانهدوره  ختگانی  نموده  های  منظور    ،اند تحصیل  به  و  بوده  تعهد خدمت  دارای 

نسبت به لغو تعهد  فوق،    به آدرس   ، باید با مراجعه به پرتال سازمان امور دانشجویان ابتدا ، دریافت دانشنامه

 . نمایند  اقدام رایگانخدمت آموزش  

، در سامانه سجاد  آموختگاندانش گونه اختیاری در خصوص ثبت نام و لغو تعهد  کارشناسان مجتمع، هیچ   :3تذکر  

 ندارند. لطفاً در این خصوص سؤال نفرمایید.

 دانشجویان انصرافی و اخراجی روزانه نیز باید از طریق سامانه سجاد، لغو تعهد انجام دهند. : 4تذکر 

لغو تعهد خدمت آموزش رایگان مطالعه    ی، آیین نامه ایگانلغو تعهد آموزش ر  از ضوابط   جهت اطالع دقیق :  5تذکر  

 . گردد

فرم درخواست  ”های آموزشی، گزینه از طریق پورتال دانشجویی. از بخش درخواست کارنامه ور د ص ارائه درخواست -2

حاضر و براساس مصوبات  را تکمیل و هزینه آن را پرداخت نمایید. در حال   “کارنامه فارسی فارغ التحصیالنصدور  

 .است هزار تومان ستیمعادل ب  الیر 200000کارنامه فارسی فارغ التحصیالن  هیأت امنا، مبلغ صدور 

وضعیت نظام   . برای توضیحات بیشتر، روی »از نظر نظام وظیفه منعی داشته باشند آموختگان پسر نباید  دانش -3

 « کلیک کنید. یفه برای دریافت مدارکوظ

  ، را تحویل بگیرد  ریزنمراتخته  آمودانش به نیابت از  خته( قصد دارد  آمودانش )حتی والدین  چنانچه شخص دیگری  -4

 .نماید دانشنامه  اقدام به دریافت او داشتن وکالت محضری از جانب  بایست بامی 

باشد. در  آموخته می ی دانش دهد، به عهده فقدان، آسیب یا هرگونه مورد دیگر که پس از تحویل روی می  : 1تذکر 

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

آموخته یا وکیل  دارد)دانش  ریزنمرات ، برای هر فردی که قصد دریافت  مراه داشتن کارت شناسایی معتبره:  2  تذکر

 الزامی است. ایشان(

فرم درخواسوت ارسوال پسوتی ”های آموزشوی، گزینه  از بخش درخواسوت،  ریزنمراتدر صوورت تقاضوای ارسوال پسوتی  -1

در متن درخواسوت،  را تکمیل و هزینه آن را پرداخت نمایید. “گواهینامه موقت کارشوناسوی یا کاردانی یا دانشونامه

در حال حاضور و براسواس مصووبات هیأت امنا، هزینه ارسوال پسوتی حتماً عنوان گردد که ریزنمرات پسوت شوود.  
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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


به ویژه  برای توضیحات بیشتر در خصوص ارسال پستی،  باشد. ریال معادل چهل هزار تومان می  400000مدارک،  

 « کلیک کنید.ارسال پستی روی »، برای آقایان

 

 نکات مهم:

گیرد و در موارد  ی تحصیل در خارج از کشور مورد استفاده قرار می نامه ریز نمرات، صرفاً جهت ترجمه و ادامه کار -1

 استثنایی، در داخل کشور قابلیت داشته وارزش دیگری ندارد. 
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