
  رفته یپذ   ی در مراکز آموزش عال  ل یجهت تحص  ،شود که برابر ضوابط اعالم شدهی اطالق م  ی دانش آموخته به فرد

در مدت مجاز سنوات    یآموزش   یهانامه نیطور کامل و براساس موارد مندرج در آئه  را ب   یلیتحص  یشده و دوره 

دوره    یو مراحل آموزش   یدرس   یهاواحد   یه ی هر دانشجو که کل  ،گریبه عبارت د  باشد.  دهیرسان  انیبه پا  لیتحص

  ت یمربوطه با موفق  یهانامه   نییو براساس مقررات و آ  ی زی برنامه ر  یعال  یخود را برابر مصوبات شورا  ی لیتحص

 .شودی م  یآن رشته تلق  لیفارغ التحص ایدانش آموخته  ،باشد  دهیگذران

  الت یو تحص  یامور آموزش   تیریمد   یمجموعه   ریاز ادارات ز  یک یآموزش عالی گناباد،    مجتمع دانش آموختگان    اداره

مرتبط    ی ندهایفرآ  یهمه نمودن دانش آموختگان و    لیفارغ التحص   ،اداره  نیمهم ا  فیباشد که از وظای م   یلیتکم

 .است ل یبا فراغت از تحص

 :است ر یبه شرح ز ی دانش آموختگاناداره  فیوظا

 .های مربوط به دانش آموختگاندر خصوص تفسیر مقررات و آئین نامه مطالعه الزم   .1

تهیه  .2 در  و هماهنگی  راستای  برنامه   یهمکاری  آموختگان در  امور دانش  دانشگاهی  و مقررات درون  ها 

 . هااصالح و بهبود روش 

 .هاائه طرح های دانش آموختگان و ارنامه برنامه ریزی الزم در خصوص چگونگی اجرای کامل مقررات و آئین  .3

 . موقت فراغت از تحصیل یصدور گواهینامه  .4

 .اداره انها توسط کارشناس ی دانش آموختگان از دانشکدههای دریافت شدهبررسی پرونده  ➢

 ین. موقت توسط مسئول  پس از آن تأیید و امضای گواهی   ،صدور گواهی نامه موقت توسط کارشناسان ➢

 ایشان.درخواست  در صورت ارسال مدرک به آدرس درخواستی دانشجو،  ➢

اخذ موافقت کتبی محل بورس یا لغو تعهد خدمت از محل بورس برای تحویل گواهینامه به دانش   ➢

 .آموختگان

ت به دانشگاه مربوطه جهت کسانی که  ارسال گواهینامه دانش آموختگان به اداره کل بورس و رونوش  ➢

التحصیالن به ادارات آموزش و پرورش  باشند. همچنین ارسال گواهینامه فارغ بورسیه وزارت علوم می 

 باشد. آن مؤسسات می   یهو سایر اداراتی که دانشجو بورسی

 .« کلیک کنید صدور گواهینامه موقت پایان تحصیالت روی گزینه »جهت اطالعات بیشتر  ➢

 . قابل ترجمه ی یید شده أصدور ریزنمرات ت .5

 . کلیک کنید « ط دریافت ریز نمرات تایید شدهشرای »روی گزینه  جهت اطالعات بیشتر  ➢

 . صدور دانشنامه .6

لغو  بررسی پرونده   از طریق پورتال دانشجویی و دریافت درخواست دانشجو   ➢ ی دانشجو)دریافت فرم 

 . روزانه( یتعهد دانشجویان دوره 

 .دفتر رئیس محترم دانشگاه جهت امضاءصدور دانشنامه توسط کارشناسان و ارسال آن به   ➢
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 . طبق درخواست ایشانارسال اصل مدرک)دانشنامه( دانشجو به آدرس پستی  ➢

 « کلیک کنید.شرایط دریافت دانشنامه جهت اطالعات بیشتر روی گزینه » ➢

 . دانش آموختگان براساس ضوابط مربوط یبررسی و اعالم رتبه  .7

 « کلیک کنید. صدور گواهی رتبه  جهت اطالعات بیشتر روی گزینه » ➢

 . المثنی یل ترجمهبدانشنامه و ریزنمرات قا  ، های موقتصدور گواهینامه  .8

 زیر مراجعه فرمایید.در آدرس  «المثنی مدارک تحصیلی » جهت اطالعات بیشتر به بخش ➢

https://gonabad.ac.ir/coadjutor/department-of-education/2018-12-24-08-45-37 

 . روزانه یدوره   یدانشجو تحصیلی مربوط به آموزش رایگان  یهزینه  یمحاسبه  .9

 مراجعه فرمایید.در آدری زیر   «لغو تعهد دانش آموختگان» جهت اطالعات بیشتر به بخش ➢

https://gonabad.ac.ir/coadjutor/department-of-education/2018-12-24-08-45-37 

 . اعالم فراغت از تحصیل دانش آموختگان به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری .10

 . مراکز در سراسر کشور  ریها و سابه دانشگاه زنمراتی و ر  هی د ییأارسال تو صدور  .11

 باشند، مشغول به تحصیل می دانش آموختگان دوره روزانه که در مقاطع باالتر در دانشگاه آزاد اسالمی   ➢

نسبت به تکمیل    ،الزم است  ، جهت تعویق تعهدات آموزش رایگان و پاسخ به مکاتبات دانشگاه آزاد 

 د.اقدام نماین اداره دانش آموختگان مجتمع آموزش عالی گناباد ی آن به فرم تعهد محضری و ارائه 

التحصیلی )اعم از دانشنامه و  غ  ارهای استعالم صحت و سقم مدارک فگویی به نامه دریافت و پاسخ ➢

شرکت  و  مؤسسات  دولتی،  ادارات  از  موقت(  سازمانگواهینامه  خصوصی،  و  دولتی  نظام  های  های 

 .و غیره  مهندسی سراسر کشور

نامه  ➢ به  پاسخ گویی  و  ریزنمردریافت  استعالم  تأییدیه   اتهای  آموزشی    و  اداره خدمات  از  تحصیلی 

 .دانشگاه

ادار  ➢ از  نامه  دانشجویان خارج مبنی  دریافت  امور  و  بورس  ریزنمره کل  ارسال  التحصیلی،  فارغ   اتبر 

 التحصیلی. تأییدیه و گواهینامه فارغ 

 التحصیالن متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش. صدور گواهی ابتدا و انتهای تحصیل جهت فارغ  ➢

 پاسخ مناسب.ارسال مکاتبه و   ،ارسال تأییدیه تحصیلی و درصورت جعلی یا مخدوش بودن مدرک ➢

 . رسمی به اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج   ات التحصیلی و ریزنمرارسال تأییدیه و گواهی فارغ  ➢

 ها.ارسال تأییدیه تحصیلی و ریزنمرات به سایر دانشگاه ➢

التحصیلی متعهدین خدمت آموزش و پرورش به ادارات کل آموزش و پرورش استانها، طی اعالم فارغ  ➢

 ص این کار. فرم مخصو 

 ارسال تأییدیه تحصیلی به محل بورس فارغ التحصیل.  ➢
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 اخذ موافقت کتبی محل بورس به منظور ارسال تأییدیه به سایر مراکز.  ➢

به واحدهای   ➢ تأییدیه و ریزنمره  برای ارسال  از دانش آموختگان،  تحویل گرفتن فرم تعهد محضری 

 مختلف دانشگاه آزاد. 

 « کلیک کنید. صدور تاییدیه تحصیلی گزینه »جهت اطالعات بیشتر روی   ➢

و    اند را انجام داده   گانیکه لغو تعهد آموزش را  یالنی جهت فارغ التحص  ،یفارس   یممهور نمودن کارنامه  .12

 .اند نموده  افتیدر  ی خود رادانشنامه 

 .گرید  یهاها و دانشگاهسازمان یهابه استعالم  ییپاسخگو .13

و یا درخواست   گواهی در پاسخ به استعالم  یدانش آموختگان مقطع کارشناسی و تهیه   یاستخراج رتبه  .14

بر تأیید احراز رتبه اول )معرفی شدگان به  التحصیل. همچنین تکمیل فرم یا تهیه نامه مبنی کتبی فارغ 

نام در مقطع ارشد و یا جهت ها جهت ثبت  منظور ارائه به تحصیالت تکمیلی دانشگاه  سازمان سنجش( به 

 مندی از مزایای استخدامی و رفاهی. برای بهرهارائه به ادارات مختلف 

های مختلف  های مختلف و آزمون منظور شرکت در آزمون دکترای دانشگاهتهیه نامه و اعالم معدل کل به   .15

 . کشوری

 .ترم به ترم )غیر رسمی( به متقاضیان در قبال اخذ رسید  اتتحویل ریزنمر .16

 صویر آن در پرونده و اخذ رسید.تحویل اصل دیپلم درصورت داشتن شرایط و نگهداری ت .17

 ارائه کپی معرفی به نظام وظیفه در مواردی که سابقه در اداره نظام وظیفه مفقود شده.  .18

معرفی به امور دانشجویان دانشگاه جهت واریز یکجای وام و دریافت برگه    ،التحصیالن ماقبلدر مورد فارغ  .19

 های رفاه دانشجویان(.تسویه حساب )طبق بخشنامه صندوق 

بر استعالم صحت    الملل مبنی ها و مؤسسات خارج از کشور یا روابط بین دریافت نامه یا فرم از دانشگاه .20

 التحصیلی. مدارک فارغ 

 ها.پاسخگویی تلفنی به ارباب رجوع و راهنمایی  .21

 های مربوط به آن اداره. صورت خرید از بانک و انجام حساب تهیه تمبر به .22

 . های صادرهپرینت کلیه نامه  .23

 . دور گواهی رتبه ممتازیص .24

 .گزارش و بانک دانش آموختگان یه یته .25

 . آموختگان در هر سال تحصیلیتهیه و تدوین کتاب یادمان دانش .26

 .آموختگان و ارائه اطالعات دانش آموختگان به دبیرخانه جشنمشارکت در مراسم جشن دانش   .27

 . النی اسناد و مدارک فارغ التحص یحفظ و نگهدار .28
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