
 :دارك الزم براي دريافت دانشنامه وريزنمراتم

 

)الزم است قبل از بارگذاری، مدارک موورد  اقدام نمایند دانشگاه در پرتال آموزشيو بارگذاری تصویر مدارک مورد نیاز ثبت نام  متقاضیان دریافت دانشنامه و ریزنمرات ابتدا باید نسبت به 

ریال به صورت الکترونیکي اقودام 000/100پس از رفع نواقص پرونده و تایید کارشناس نسبت به پرداخت مبلغ  .بارگذاری شود( در زمان ثبت نام  آناسکن شده و فایل    jpgبا فرمت  نیاز 

 و تصوویر اصل ،ریافت دانشنامه و ریزنمراتدر زمان مراجعه حضوری برای د برای اخذ مدرک مراجعه نمایند.الزم است  ،نمایند و پس از آماده شدن مدرک و اعالم کارشناس از طریق سایت

موي کارت ملي تحویل گیرنوده  و  ئه اصل و تصویر وکالت نامه محضری.تسلیم مدرک دانش آموختگان  به فرد دیگری غیر از فرد دانش آموخته منوط به ارامدارک مورد نیاز را ارائه نمایند

از صندوق رفاه  مسوتقر در  ،به صندوق رفاه دانشجویان داشته باشند و الزم است در زمان مراجعه حضوری برای دریافت دانشنامه .متقاضیان دریافت دانشنامه و ریز نمره نباید بدهيباشد

ا تاییدیه تحصویلي و ریوز درصورت عدم وجود تاییدیه تحصیلي و ریز نمرات مقاطع قبلي در پرونده دانشجویي، ابتددانشگاه گواهي عدم بدهي اخذ وبه امور دانش آموختگان ارائه نمایند.

متقاضویان دریافوت  درخواست مي شود و پس از وصول آن درصورت تکمیل بودن سایر مدارک مورد نیاز نسبت به تسلیم دانشنامه و ریز نمرات  اقدام مي گوردد. نمرات از محل تحصیل 

یوز ن  portal.saorg.irبه نشواني  سامانه سجاد سازمان امور دانشجویانفرهنگیان الزم است در  های دانشنامه دوره های روزانه رشته های غیر از رشته های دبیری و غیر از دوره

 ثبت نام نمایند.

 

 

 ي متعهد خدمت به آموزش و پرورش:دبير روزانه مدارك الزم براي دريافت دانشنامه وريزنمرات دانش آموختگان دوره هاي كارشناسي پيوسته

 

مجووز صوادره از ادارات کول  ")صورفااتمام تعهد و بالمانع بودن تسلیم مدارک تحصویلي.  وزارت آموزش و پرورش مبني بر ،امالک و حمایت قضایيمجوز اداره کل آموزش وپرورش محل خدمت و یا دفتر حقوقي - 1

 .آموزش و پرورش پذیرفته  مي شود(

 و ممهور به مهر کارگزیني آموزش و پرورش باشد.که اطالعات آن به روز  با درج تاریخ آخرین روز اشتغال کارگزیني 502فرم  - 2

 دیپلم و پیش دانشگاهي )گواهي موقت قابل قبول نیست(. مدرک و تصویر اصل -3

 در این مقطع نیز تحصیل نموده اند. "کارداني برای افرادی که قبال دانشنامه اصل و تصویر– 4

)این فورم بایود  .نداشته اندو تعهد خدمتي به آموزش و پرورش از بابت دوره کارداني  در مقطع کارداني روزانه تحصیل نموده اند "ی که قبالبرای افراد "آموزش رایگان خدمت نحوه انجام تعهد "فرم  اصل و تصویر – 5

 (.شوداز محل تحصیل مقطع کارداني اخذ 

 

 غير دبيري: روزانه مدارك الزم براي دريافت دانشنامه وريزنمرات دانش آموختگان دوره هاي كارشناسي پيوسته .

 دیپلم و پیش دانشگاهي )گواهي موقت قابل قبول نیست(. و تصویر مدرک اصل-1

 معافیت سربازی)برای آقایان(.اصل و تصویر کارت پایان خدمت با -2

 که از دانشگاه تحویل گرفته اند.مقطع کارشناسي  اصل گواهینامه موقت/ قابل ترجمه -3

اداره کل کار و امور اجتمواعي ایت مقررات مربوطه از ارائه گواهي انجام کار تمام وقت  به میزان تعهد و سوابق بیمه ای که به تایید اداره بیمه رسیده باشد یا گواهي عدم کاریابي که با رع-4

 استان صادر شده باشد.

 در این مقطع نیز تحصیل نموده اند. "کارداني برای افرادی که قبال دانشنامه اصل و تصویر-5

 فرم باید از محل تحصیل مقطع کارداني اخذ شود( )این .در مقطع کارداني روزانه تحصیل نموده اند "ی که قبالبرای افراد "آموزش رایگان خدمت نحوه انجام تعهد "فرم  اصل و تصویر  -6

 .کارشناسيو ارایه فرم نحوه ی انجام تعهد خدمت آموزش رایگان دوره  ثبت نام در سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان -7

 

 شبانه: مدارك الزم براي دريافت دانشنامه وريزنمرات دانش آموختگان دوره هاي كارشناسي پيوسته

 دیپلم و پیش دانشگاهي )گواهي موقت قابل قبول نیست(. مدرک و تصویر اصل-1

 سربازی)برای آقایان(.اصل و تصویر کارت پایان خدمت با معافیت -   2

 که از دانشگاه تحویل گرفته اند.مقطع کارشناسي  اصل گواهینامه موقت/ قابل ترجمه -3

 در این مقطع نیز تحصیل نموده اند "کارداني برای افرادی که قبال دانشنامهاصل و تصویر-4

 )این فرم باید از محل تحصیل مقطع کارداني اخذ شود(. در مقطع کارداني روزانه تحصیل نموده اند. "قبالی که برای افراد "آموزش رایگان خدمت نحوه انجام تعهد "فرم  اصل و تصویر  -5.

 

 :(:دبيري)متعهد خدمت به آموزش و پرورش روزانه پيوستهنا مدارك الزم براي دريافت دانشنامه وريزنمرات دانش آموختگان دوره هاي كارشناسي 

اتمام تعهد و بالمانع بودن تسلیم مودارک  وزارت آموزش و پرورش مبني بر ،امالک و حمایت قضایيمحل خدمت و یا دفتر حقوقيمجوز اداره کل آموزش وپرورش  - 1

 مجوز صادره از ادارات کل آموزش و پرورش پذیرفته  مي شود(. ")صرفاتحصیلي. 

 ممهور به مهر کارگزیني آموزش و پرورش باشد.و که اطالعات آن به روز  با درج تاریخ آخرین روز اشتغال کارگزیني 502فرم  - 2

 کارداني )گواهي موقت قابل قبول نیست(. دانشنامه اصل و تصویر -3

در مقطع کارداني روزانه تحصیل نموده انود و تعهود خودمتي بوه آمووزش و  "ی که قبالبرای افراد "آموزش رایگان خدمت نحوه انجام تعهد "فرم  اصل و تصویر  -4

 )این فرم باید از محل تحصیل مقطع کارداني اخذ شود(. .اشته اندبابت دوره کارداني ندپرورش از 

صادر شده است.فارغ التحصیالن دوره های نیمه حضوری الزم است اصل گواهي نامه که از دانشگاه  مقطع کارشناسي ناپیوسته  اصل گواهینامه موقت/ قابل ترجمه -5

 یل گرفته و در زمان تسلیم دانشنامه ارائه نمایند.موقت را از کارگزیني محل خدمت تحو



 غيردبيري: روزانه پيوستهنا مدارك الزم براي دريافت دانشنامه وريزنمرات دانش آموختگان دوره هاي كارشناسي 

عدم کاریابي که با رعایت مقررات مربوطه از اداره کل ارائه گواهي انجام کار تمام وقت  به میزان تعهد و سوابق بیمه ای که به تایید اداره بیمه رسیده باشد یا گواهي -1

 کار و امور اجتماعي استان صادر شده باشد.

 کارداني )گواهي موقت قابل قبول نیست(. دانشنامه اصل و تصویر -2

)این فرم باید از محل تحصیل مقطوع  .تحصیل نموده انددر مقطع کارداني روزانه  "ی که قبالبرای افراد "آموزش رایگان خدمت نحوه انجام تعهد "فرم  اصل و تصویر  -3

 کارداني اخذ شود(.

 که از دانشگاه تحویل گرفته اند. مقطع کارشناسي  اصل گواهینامه موقت/ قابل ترجمه-4

 اصل و تصویر کارت پایان خدمت با معافیت سربازی)برای آقایان(.-5

 .کارشناسيو ارایه فرم نحوه ی انجام تعهد خدمت آموزش رایگان دوره  ثبت نام در سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان -6

 

 

 :شبانه پيوستهنا مدارك الزم براي دريافت دانشنامه وريزنمرات دانش آموختگان دوره هاي كارشناسي 

 کارداني )گواهي موقت قابل قبول نیست(. دانشنامه اصل و تصویر -1

)این فرم باید از محل تحصیل مقطع  .نموده انددر مقطع کارداني روزانه تحصیل  "ی که قبالبرای افراد "آموزش رایگان خدمت نحوه انجام تعهد "فرم  اصل و تصویر  -2

 کارداني اخذ شود(.

 که از دانشگاه تحویل گرفته اند.مقطع کارشناسي اصل گواهینامه موقت/ قابل ترجمه -3

 .اصل و تصویر کارت پایان خدمت با معافیت سربازی)برای آقایان(.-4

 

 

 

رشاته هااي بربيات بادني و  78و  77ورودي هااي  كارداني روزانه غير دبيريمدارك الزم براي دريافت دانشنامه وريزنمرات دانش آموختگان دوره هاي 

 :نمايند(ميدان معلم درخواست مدرك –ساختمان)ساير رشته ها  و ورودي ها بايد  از دانشکده فني و حرفه اي انقالب اسالمي  واقع در يافت آياد 

 )گواهي موقت قابل قبول نیست(. دیپلم و پیش دانشگاهي مدرک  اصل و تصویر-1

 اصل و تصویر کارت پایان خدمت با معافیت سربازی)برای آقایان(.-2

کاریابي که با رعایت مقررات مربوطه از اداره کول کوار و اموور ارائه گواهي انجام کار تمام وقت  به میزان تعهد و سوابق بیمه ای که به تایید اداره بیمه رسیده باشد یا گواهي عدم -3

 اجتماعي استان صادر شده باشد

 که از دانشگاه تحویل گرفته اند. مقطع کارداني اصل گواهینامه موقت/ قابل ترجمه-4

 کاردانيو ارایه فرم نحوه ی انجام تعهد خدمت آموزش رایگان دوره  ثبت نام در سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان -5

. 

 

 :فرهنگيانويژه كارشناسي ارشد روزانه مدارك الزم براي دريافت دانشنامه وريزنمرات دانش آموختگان دوره هاي 

 

اتمام تعهد و بالمانع بودن تسولیم مودارک  وزارت آموزش و پرورش مبني بر ،امالک و حمایت قضایيمجوز اداره کل آموزش وپرورش محل خدمت و یا دفتر حقوقي-1

 مجوز صادره از ادارات کل آموزش و پرورش پذیرفته   مي شود(. ")صرفاتحصیلي. 

 و ممهور به مهر کارگزیني آموزش و پرورش باشد.که اطالعات آن به روز  با درج تاریخ آخرین روز اشتغال کارگزیني 502فرم  - 2

 )گواهي موقت قابل قبول نیست(. و کارشناسي  کارداني دانشنامهاصل و تصویر -3

کارشناسي روزانه تحصیل نموده اند و تعهود خودمتي بوه  /در مقطع کارداني  "ی که قبالبرای افراد "آموزش رایگان خدمت نحوه انجام تعهد "فرم  اصل و تصویر -4

 )این فرم باید از محل تحصیل مقطع کارداني /کارشناسي اخذ شود(. .اشته اندکارشناسي ند /آموزش و پرورش از بابت دوره کارداني 

)درصورتي که گواهي موقت در پرونده کوارگزیني ضوبش شوده که از دانشگاه صادر شده است.اصل  و تصویرگواهینامه موقت/ قابل ترجمه  مقطع کارشناسي ارشد -5

 باشد الزم است از کارگزیني محل خدمت اخذ و در زمان تسلیم دانشنامه ارائه گردد(

 

 

 

 

 



 كارشناسي ارشد شبانه:مدارك الزم براي دريافت دانشنامه وريزنمرات دانش آموختگان دوره هاي 

 )گواهي موقت قابل قبول نیست(. و کارشناسي  کارداني تصویردانشنامهاصل و -1

در مقطع کارداني / کارشناسي روزانه تحصیل نموده اند و تعهود خودمتي بوه  "ی که قبالبرای افراد "آموزش رایگان خدمت نحوه انجام تعهد "فرم  اصل و تصویر -2

 )این فرم باید از محل تحصیل مقطع کارداني /کارشناسي اخذ شود(. ته اند.آموزش و پرورش از بابت دوره کارداني / کارشناسي نداش

 تحویل گرفته اند.اصل  و تصویرگواهینامه موقت/ قابل ترجمه  مقطع کارشناسي ارشدکه از دانشگاه  -3

 اصل و تصویر کارت پایان خدمت با معافیت سربازی)برای آقایان(.-4

 

 

 كارشناسي ارشد روزانه غير دبيري:مدارك الزم براي دريافت دانشنامه وريزنمرات دانش آموختگان دوره هاي 

ایت مقررات مربوطه از اداره کل ارائه گواهي انجام کار تمام وقت  به میزان تعهد و سوابق بیمه ای که به تایید اداره بیمه رسیده باشد یا گواهي عدم کاریابي که با رع-1

 ر و امور اجتماعي استان صادر شده باشد.کا

 )گواهي موقت قابل قبول نیست(.و کارشناسي کارداني اصل و تصویردانشنامه  -2

)این فورم بایود از محول در مقطع کارداني/کارشناسي روزانه تحصیل نموده اند "ی که قبالبرای افراد "آموزش رایگان خدمت نحوه انجام تعهد "فرم  اصل و تصویر  -3

 اخذ شود(. /کارشناسيتحصیل مقطع کارداني

 که از دانشگاه تحویل گرفته اند. مقطع کارشناسي ارشد اصل گواهینامه موقت/ قابل ترجمه-4

 (.اصل و تصویر کارت پایان خدمت با معافیت سربازی)برای آقایان-5

 .ارشد کارشناسيو ارایه فرم نحوه ی انجام تعهد خدمت آموزش رایگان دوره  ثبت نام در سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان -6

 

 شبانه:دكتري مدارك الزم براي دريافت دانشنامه وريزنمرات دانش آموختگان دوره هاي 

 )گواهي موقت قابل قبول نیست(. و کارشناسي و کارشناسي ارشد  کارداني اصل و تصویردانشنامه-1

در مقطع کارداني / کارشناسي/کارشناسي ارشد روزانه تحصیل نمووده انود و  "ی که قبالبرای افراد "آموزش رایگان خدمت نحوه انجام تعهد "فرم  اصل و تصویر -2

)ایون فورم بایود از محول تحصویل مقطوع کوارداني  و پورورش از بابوت دوره کوارداني / کارشناسي/کارشناسوي ارشود  نداشوته انود. تعهد خودمتي بوه آمووزش

 /کارشناسي/کارشناسي ارشد اخذ شود(.

 تحویل گرفته اند.اصل  و تصویرگواهینامه موقت/ قابل ترجمه  مقطع دکتری که  از دانشگاه  -3

 خدمت با معافیت سربازی)برای آقایان(.اصل و تصویر کارت پایان -4

 

 

 دكتري روزانه:مدارك الزم براي دريافت دانشنامه وريزنمرات دانش آموختگان دوره هاي 

ایت مقررات مربوطه از اداره کل ارائه گواهي انجام کار تمام وقت  به میزان تعهد و سوابق بیمه ای که به تایید اداره بیمه رسیده باشد یا گواهي عدم کاریابي که با رع -1

 کار و امور اجتماعي استان صادر شده باشد.

 واهي موقت قابل قبول نیست(.)گ و کارشناسي و کارشناسي ارشد  کارداني اصل و تصویردانشنامه-2

در مقطع کارداني / کارشناسي/کارشناسي ارشد روزانه تحصیل نمووده انود و  "ی که قبالبرای افراد "آموزش رایگان خدمت نحوه انجام تعهد "فرم  اصل و تصویر -3

)ایون فورم بایود از محول تحصویل مقطوع کوارداني  تعهد خودمتي بوه آمووزش و پورورش از بابوت دوره کوارداني / کارشناسي/کارشناسوي ارشود  نداشوته انود.

 /کارشناسي/کارشناسي ارشد اخذ شود(.

 اصل  و تصویرگواهینامه موقت/ قابل ترجمه  مقطع دکتری که  از دانشگاه صادر شده است. -4

 اصل و تصویر کارت پایان خدمت با معافیت سربازی)برای آقایان(.-5

 .دکتریو ارایه فرم نحوه ی انجام تعهد خدمت آموزش رایگان دوره  ثبت نام در سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان -6

 
 

 


