
 بصورت غیرحضوری( فارغ التحصیلی دانشنامهدرخواست ارسال پستی راهنمای )

می باشد  1در خواست دانشنامه صرفاً ویژه افرادی می باشد که گواهی موقت خود را که مطابق تصویر شماره  :1تذکرمهم 

ارسال دانشنامه انجام شده  دریافت نموده و هیچگونه بدهی و تعهد آموزش رایگانی ندارند، در غیر اینصورت به درخواست

 ترتیب اثری داده نخواهد شد، و وجه پرداختی مسترد نمی گردد.

تسویه بدهی شامل دریافت تاییدیه تسویه حساب با صندوق رفاه وزارت عتف می باشد و تعهد آموزش رایگان ویژه  یادآوری

تعهد آموزش رایگان از طریق سامانه سجاد دانش آموختگان دوره های روزانه است که براساس دستورالعمل جامع ایفای 

دریافت اطالعات بیشتر با واحد فارغ نسبت به لغو  آن اقدام نموده و تاییدیه آن را از سامانه مذکور دریافت نموده اند. جهت 

 التحصیالن تماس حاصل فرمائید.

 :و ارسال پستی آن مدارک الزم جهت درخواست الکترونیکی  صدور دانشنامه

 یر دانشجوتصو  (1

 کارت پایان خدمت یا معافیت دائم )ویژه آقایان(تصویر   (2

 تمامی صفحات شناسنامه  تصویر  (3

 (تصویر کارت ملی )کارت ملی هوشمند(4

 تصویر اصل گواهی موقت فارغ التحصیلی مقطع مورد تقاضا جهت صدور دانشنامه   (5

 انه سجاد وزارت علوم )صرفاً ویژه فارغ التحصیالن دوره روزانه(تصویرفرم تاییدیه لغو تعهد صادر شده از طریق سام  (6

 

 

 1تصویر 



اقدام  8الی  2پس از آماده سازی مدارک فوق الذکر نسبت به انجام مراحل درخواست مطابق تصاویر اکنون  مرحله اول:

 فرمائید.

 

 2تصویر

 

 3تصویر 



 

 4تصویر 

 

 5تصویر 

گزینه مرتبط با ارسال  3به آن را دارید یکی از  دانشنامهراساس استان محل سکونت که تقاضای ارسال متقاضی گرامی حتماً ب :2تذکر مهم 

 را انتخاب کنید.  دانشنامهپستی 



 

 6تصویر 

 

 7تصویر 

 

 



 

 8 تصویر

تسریع در صدور دانشنامه و ارسال آن الزم است پس از درخواست صحیح فرآیند در حال اجرا، نسبت به ارسال  بمنظور :مرحله دوم 

 :پستی مدارک به شرح زیر به آدرس دانشگاه گنبدکاووس اقدام نمائید

 عودت اصل گواهی موقت فارغ التحصیلی مقطع مورد تقاضا جهت صدور دانشنامه( 1

 (گی زمینه سفید)تهیه شده در سال جاریجدید رن 3*4دو قطعه عکس ( 2

 (فرم تاییدیه لغو تعهد صادر شده از طریق سامانه سجاد وزارت علوم )صرفاً ویژه فارغ التحصیالن دوره روزانه( 3

نه سجاد اصل نامه عدم کاریابی )ویژه فارغ التحصیالن دوره روزانه که با استفاده از نامه عدم کاریابی لغو تعهد خود را در ساما (4-1

 (انجام داده اند

اصل گواهی سوابق بیمه )ویژه فارغ التحصیالن دوره روزانه که با استفاده از سوابق بیمه لغو تعهد خود را در سامانه سجاد انجام  (4-2

 (داده اند

د را ز طریق سامانه سجاد رسید پرداخت آنالین )ویژه فارغ التحصیالن دوره روزانه که با استفاده از پرداخت هزینه لغو تعهد خوی(4-3

 (انجام داده اند

 (رونوشت برابر اصل گواهی پایان تحصیالت مقطع قبل )دانشنامه مقطع قبل(5

 (رونوشت برابر اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم )ویژه آقایان(6

 .رددرونوشت مدارک مذکور می بایست در دفاتر اسناد رسمی برابر اصل گ 6و  5تذکر : در خصوص بند 

واحد فارغ التحصیالن کد پستی -دانشگاه گنبدکاووس-بلوار بصیرت-خیابان شهید فالحی-گنبدکاووس-یادآوری آدرس : گلستان

4971799151 

 105داخلی  01733267507-01733266700شماره تماس واحد فارغ التحصیالن : 



 اقدام نمائید.  13لی ا 9ویر ااکنون برای پیگیری روند درخواست خود مطابق تص  : سوممرحله  

 

 9تصویر 

 

 10تصویر 



 

 11تصویر 

 

 12تصویر 



 

 13تصویر 

معموال حداکثر ظرف مدت  13بصورت پستی مطابق تصویر شماره  دانشنامهدر صورت تایید نهائی فرآیند درخواست ارسال   : سوممرحله 

 .ارسال خواهد شدج شده در فرم درخواست شما آدرس در به دانشنامه بهمراه گواهی ریزنمرات تایید شدهکاری  ساعت 72

 

 

 


