
   "از اداره آموزش دانشگاه به صورت غیر حضوري و نحوه دریافت آنآموزشی  تعیین نوع مدركفرم "                        

 

به شماره  ......................... .............دانشجوي رشته .   ............................. فرزند........... ...............ملی........ به شماره ............. ......................اینجانب ..........
با توجه به شرایط فعلی جامعه و انتشار ویروس کرونا در کشور و رعایت اصل فاصله گذاري اجتماعی و مصوبات      .............................. دانشجویی 

  :، خواهان دریافتهاي آموزشی حضوريستاد ملی مبارزه با کرونا و توقف فعالیت

 .مدرك گواهی موقت پایان تحصیالت □

 .مدرك گواهی پایان تحصیالت □

 .گواهی اشتغال به تحصیل □

 .)فراغت از تحصیل(نظام وظیفه  اعالم وضعیت مربوط به مدرك □

 .)انصراف از تحصیل(نظام وظیفه اعالم وضعیت  مربوط به مدرك □

 .)وظیفه (انتقال به دانشگاه دیگراعالم وضعیت نظام مربوط به مدرك  □

 .............................................................................................. .سایر مدارك شامل: □

 از طریق:

 پست می باشد.) (براي ارسال اصل مدارك از طریق پست، دانشجو موظف به پرداخت هزینه فوق الذکر از طریق پست مدركاصل  □

 اي از دانشجو دریافت نمی گردد.)(براي ارسال تصویر مدارك از طریق ایمیل هیچ هزینه ایمیلفوق الذکر از طریق  مدركتصویر  □

ی  فیش بانکنه نقص مدرك و مشکل آموزشی ندارم و   همچنین متعهد می شوم که پرونده آموزشی اینجانب کامل بوده و هیچ گو  می باشم.  
   نمایم.را ارسال می آن رسید واریز و ارسال مدرك از طریق پست راریال جهت  000/300به مبلغ 

ستان منظور می               ( سامانه گل شجویان مشغول به تحصیل در  ستی براي دان صورت پ شتغال به تحصیل به  صل گواهی ا سال ا و  رددگهزینه ار
 .)باشدمینبه صورت فیش بانکی  پرداخت مبلغ مذکورو الزم به  یه آن اقدام می نماینددانشجویان در زمان فراغت از تحصیل نسبت به تسو

 تلفن همراه: .................................................................  ........................................................ :تلفن ثابت      شماره تماس جهت هماهنگی با دانشجو: 
    

 

 نام و نام خانوادگی                                                                                                                                              
 امضا و تاریخ                                                                                                                                    

 
 

 به صورت پست: هر یک از مدارك فوقاصل جهت ارسال  آدرس پستی

................. کوچه ..........خیابان ..............................................محله ..........................استان ........................................... شهر ...................................... 

.... ...................................................... ........ کد پستی (الزامی)................. واحد ...................... طبقه .......................... پالك ......................................

 ..................................................تلفن ثابت ......    ................................................................... تلفن همراه

 :توضیحات بیشتر

...........................................................................................................................................................................................................................................

 

 
 :به صورت پست الکترونیک تصویر مدارك درخواستی ادرس ایمیل جهت ارسال

............................................@..........................................................................  


