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 (دانشجويان مجازي)الزم جهت انجام امور فارغ التحصيليمراحل 
 

پس از حصول اطمينان از ثبت و نهايي شدن كليه نمرات مراجعه به آموزش دانشكده  .1

 بادردست داشتن اصل كارت دانشجويي

 

 : تسويه حساب با بخشهاي زير .2

 (دانشجويان نوبت دوم و دانشجويان روزانه داراي سنوات اضافه)حسابداري  -
 خانه دانشكده كتاب -

 كتابخانه مركزي -

 سايت كامپيوتر -

 واحد تغذيه -

 امور دانشجويي -

 

 با بخشهاي فوق الذكرتسويه حساب تكميل و تكميل پرونده حصول اطمينان از  .3

درخواست )درخواست صدور مدارك فارغ التحصيلي اعم از گواهي موقت،  دانشنامه و يا ثبت  .4

   srm.ut.ac.ir :سايت در ( ل خدمت نظام وظيفهذكور مشموابطال معافيت تحصيلي براي دانشجويان 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                                         

 :شرايط صدور گواهي موقت

ويا شاغل به  و ذكور داراي كارت پايان خدمت يا معافيت دائم)دختر روزانه دانش آموختگان  -
كه از وام دانشجويي بهره مند گرديده و وام خود را نوبت دوم )و ( تحصيل در يك مقطع باالتر

  (تسويه كامل نكرده اند

 :هزينه صدور گواهي موقت

 (چهل پنج هزار ريال)ريال  44000: هزينه پست گواهي موقت در استان تهران   -

 (پنجاه و پنج هزار ريال)ريال  44000: هزينه پست گواهي موقت در ساير استانهاي كشور -

                                       

 :دانشنامهشرايط صدور 

جويي كه از وام دانش( يا ذكور داراي پايان خدمت يا معافيت دائم)نوبت دوم دختر  دانش آموختگان -
از وام دانشجويي بهره مند گرديده درصورتيكه وام خود را يك جا  و يا) استفاده نكرده باشند

شرايط  داشتن دانشنامه مقطع قبلي و كپي برابر اصل دانشنامهدرصورت ، (تسويه كامل نمايند
 . اخذ دانشنامه را دارند

 

مقطع باالتر با معافيت تحصيلي  يا اشتغال به تحصيل درداشتن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم  -
درغير . جهت دريافت گواهي موقت و دانشنامه الزامي است ،براي فارغ التحصيالن ذكورتأييد شده 

و صرفا نامه معرفي به نظام . نخواهند بود فوقاينصورت حائز شرايط دريافت هيچ يك از مدارك 
 .وظيفه جهت ابطال معافيت تحصيلي براي آنان صادر خواهد شد

 
 :هزينه صدور دانشنامه

   (سيصد و پنجاه هزار ريال تمام)ريال 000/340مبلغ : هزينه صدور دانشنامه و گواهي ريز نمرات  -
 (صد و شصت و دو هزار ريال تمام) 000/162 مبلغ: هزينه پست دانشنامه - 
 


