
 بصورت غیرحضوری( فارغ التحصیلی راهنمای فرآیند)

مطابق با چارت رشته )مرتبط خود   اطمینان از گذراندن کلیه دروس مصوب رشته تحصیلی درصورتدانشجویان الزم است  مرحله اول :

 لیست فارغ التحصیلیچک صدور و تقاضای گرفته تماس  اداری( با کارشناس آموزش دانشکده در ساعات  تحصیلی دانشگاه گنبدکاووس

 نمایند.

 .اییداطمینان حاصل نم آن براساس چارت تحصیلی انطباقو  از گذراندن کلیه دروس نیدمی توا 2و  1مطابق تصویر شماره  *

  

 1تصویر 

 

 2تصویر 



 هادانشکده  آموزش شماره تماس کارشناسان

 شماره تماس نام خانوادگی کارشناس دانشکده ردیف

 01733289802 آقای  عرب سانی و تربیت بدنیعلوم ان 1

 01733264171 خانم سلیمانی علوم پایه  و فنی مهندسی 2

 01733262650 آقای محمودنیا علوم کشاورزی و منابع طبیعی 3

 01735731934 خانم کوهساریان علوم انسانی آزادشهر 4

 01735231113 خانم ایمان پور فنی و مهندسی مینودشت 5

 

 ، برایروز کاری از زمان تماس خود با کارشناس مربوطه  20الی  10در این مرحله شما می بایست پس از گذشت حداکثر  : دوممرحله 

اقدام  6 الی 3از طریق پورتال دانشجوی خود مطابق تصاویر  و تایید نهائی آن اطمینان و پیگیری از روند چک لیست فارغ التحصیلی

 نمائید.

 

 3تصویر 

 4تصویر 



 5تصویر 

 

 6تصویر 



الی  7ویر اشما می بایست نسبت به درخواست تسویه حساب مطابق با تص، پس از پایان فرآیند چک لیست و تایید نهائی آن  : سوممرحله 

 ام نمائید.داق 12

 

 7تصویر 

 

 8تصویر 



 

 9تصویر 

 

 10تصویر 

 

 



 

 11تصویر 

 

 12تصویر 

 

 

 

 



ویر امطابق تص را در این مرحله شما می توانید هر لحظه از طریق پورتال دانشجوی خود روند تسویه حساب فارغ التحصیلی : چهارممرحله 

 تماس بامایک از بخش های دانشگاه شماره تماس آن  را از قسمت هر  خواست شما درمشاهده نمائید و در صورت توقف در  17الی  13

و علت توقف  حاصل فرمائیدو با آن بخش تماس نموده جستجو   www.gonbad.ac.ir  به نشانیگنبد کاووس دانشگاه رسمی سایت 

 درخواست را پیگیری نمائید.

یام      بخش های مختلف در قسمت یادداشت فرم فوق ، برای شما پ، بطور معمول در صورت داشتن مشکل و یا نقص در مدارک  یادآوری:

 می گذراند.

 

 13تصویر 

 

 14تصویر 

http://www.gonbad.ac.ir/


 

 15تصویر 

 

 16تصویر 



 

 17تصویر 

)مطابق  کد کاربری مورد نظر غیرفعال می باشدو با پیام  دانشجویی شما بسته شد ورتالدر صورتی که پس از طی فرآیند فوق پ تذکر :

 .فرآیند تسویه حساب فارغ التحصیلی شما  به اتمام رسیده است( مواجه شدید یعنی 18تصویر 

 

 18تصویر 

نسبت به دریافت گواهی  پس از تماس با واحد فارغ التحصیالن     یغیر حضور  و یا  حضوریاکنون شما می توانید بصورت  مرحله پنجم :

 موقت فارغ التحصیلی خود در صورت نداشتن منع قانونی دیگر اقدام نمائید.



 شماره تماس واحد فارغ التحصیالن

 داخلی شماره تماس نام خانوادگی ردیف

 5 01733267507-01733266700 خانم مومنی 1

 

 در صورت داشتن یکی از شرایط زیر امکان صدور خواهد داشت: آقایانالزم به ذکر است گواهی موقت فارغ التحصیلی   مهم :خیلی تذکر 

 افیت دائمداشتن کارت پایان خدمت یا مع (1

ط وسو تاریخ معافیت تحصیلی صادر شده ت نامه مقطع باالتر با درج شمارهصادر شده در دانشگاه داشتن گواهی اشتغال به تحصیل  (2

 ناجا در مقطع باالتر

 برگه اعزام به خدمت بدون مهر غیبت در مدت اعتبار آن )قبل سر رسید تاریخ اعزام( (3

 گواهی اشتغال به خدمت از یگان اعزامی (4

آقایان در صورت نداشتن هر یک از شرایط فوق الذکر ،پس از تسویه حساب صرفاً برگه لغو معافیت تحصیلی دوره تحصیلی  : نکته مهم

در امریه خدمت بصورت  ثبت نام پیش  ،که این نامه برای اعزام به خدمت  خود در دانشگاه گنبدکاووس را دریافت خواهند نمود

 .اشتغال به تحصیل در مقطع باالتر کفایت می کند و یا ثبت نام جهتسازمان ها 

 نکته خیلی خیلی مهم:

دریافت تسویه حساب و از تاریخ فارغ  التحصیلی خود فرآیند  ماه 4حداکثر ظرف مدت موظف هستند روزانه کلیه فارغ التحصیالن دوره 

مستقر در شهرستان  ،رفاه و تعاونیابی زیر نظر اداره کارگواهی موقت فارغ التحصیلی خود را طی نموده و نسبت به ثبت نام در دفاتر کار

نسبت به دریافت نامه عدم در صورت عدم دریافت شغل محل سکونت خود اقدام نمایند و پس از گذشت یکسال از تاریخ فارغ التحصیلی 

نه سجاد وزارت علوم ، تحقیقات و آموزش رایگان مندرج در گواهی فراغت  خود از طریق ساماخدمت کاریابی بمنظور لغو تعهد اشتغال 

 فناوری اقدام نمایند.

  کارت پایان خدمت یا معافیت دائم محاسبه از زمان صدور ندارنداین زمان برای آقایانی که کارت پایان خدمت یا معافیت دائم  تبصره :

 می گردد.

راهنمای برای صرف جویی در وقت و هزینه حتماً  پیشنهاد ویژه:

ستی  ))گواهی موقت فارغ التحصیلی(( بصورت غیر درخواست ارسال پ

 حضوری را مطالعه فرمائید.


