
 المثنی  زنمراتیرشرایط دریافت 

المثنی پس از انجام تشریفات ذیل امکان      زنمراتیر مفقود گردد، صدور    زنمرات یردر صورتی که  

 پذیر است: 

 رسيده باشد. د شاه ر سه نفحدأقل امضای  هب که  « استشهاد محلي»تنظيم فرم  -1

یا    اسناد رسمي  هایدفترخانه یکي از    ی یکي از مراجع رسمي شاملوسيله تأیيد یکي از امضاهای فوق به  -2

 .نهادهای انقالبيکالنتری محل یا ادارات دولتي یا 

 «. تعهد نامه» تنظيم فرم  -3

ینه شخص  زیکبار با ه  دو ماه  ره)االنتشار کشور در سه نوبت  رکثي  د ایرها یا جنامه زرو  زآگهي در یکي ا  رنش -4

 . تحصيلي زنمرات یرن د مفقود ش  رمبني ب ( ه د درخواست کنن

روزنامه منتشره   اولين، اصل نامه  فرم تعهد اصل   ، فرم استشهاد محلياصل یا ارسال پستي  فيزیکي تحویل  -5

 به اداره کل دانش آموختگان دانشگاه.متضمن آگهي ذکر شده 

درخواست -6 المثنيد ص  ارائه  درخواستفارسي    زنمراتیر  ور  بخش  از  دانشجویي.  پورتال  طریق  های  از 

را تکميل و هزینه آن را پرداخت نمایيد.    “فارسي  زنمرات یرفرم درخواست صدور المثني  ”  آموزشي، گزینه

 براساس مصوبات هيأت امنا، مبلغ صدور مدارک المثني به قرار زیر است:در حال حاضر و 

 ریال معادل دویست هزار تومان.   2000000بار اول:  

 ریال معادل سیصد هزار تومان.   3000000بار دوم:  

 چهارصد هزار تومان.ریال معادل    4000000بار سوم و به بعد:  

فرم ”های آموزشوي، گزینه  از بخش درخواسوت،  يالمثنفارسوي    زنمراتیردر صوورت تقاضوای ارسوال پسوتي  -7

را تکميل و هزینه آن را   “دانشونامه  کارشوناسوي یا کارداني یاگواهينامه موقت    ارسوال پسوتيدرخواسوت  

در حال حاضور و براسواس  ریزنمرات پسوت شوود.در متن درخواسوت، حتما  ننوان گردد که    پرداخت نمایيد.

برای  .باشود ریال معادل چهل هزار تومان مي  400000مصووبات هيأت امنا، هزینه ارسوال پسوتي مدارک،  

 .« کليک کنيد ارسال پستي روی »، به ویژه برای آقایانتوضيحات بيشتر در خصوص ارسال پستي، 

 . ور ریزنمرات المثنی فقط یک بار امکان پذیر استصد: 1 تذکر

بایسخت  را تحویل بریرد، می المثنی  : چنانچه شخص  دیرر  صصخد دارد به نیابت اد دانآ وموه ه ریزنمرات 2تذکر  

 با داش ن وکالت محضر  اد جانب او اصدام به دریافت گواهینامه نماید. 

https://gonabad.ac.ir/images/DaneshAmokhtegan/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C.pdf
https://gonabad.ac.ir/images/DaneshAmokhtegan/%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.pdf
https://gonabad.ac.ir/images/DaneshAmokhtegan/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D9%BE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%20%D9%85%D8%AF%D8%B1%DA%A9.pdf


وضعیت  رو  »  ،برا  توضیحات بیش ر  . اد نظر نظام وظیفه منعی داش ه باشندنباید  پسر  وموه ران  دانآ:  3تذکر  

 . « کلیک کنیدیفه برا  دریافت مدارکنظام وظ

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
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

