
 مقطع کارشناسی ارشد

 برای دانش آموختگان کارشناسی ارشدمدارک تحصیلی و شرایط و مدارک مورد نیاز جهت ثبت درخواست  عناوین

 مالحظات مدارک مورد نیاز فرآیند عنوان مدرک تحصیلی  ردیف

1 
پایان  موقت نامهگواهی

 ها ()کلیه دورهتحصیالت
  تصویر مدرک نظام وظیفه

2 
پایان  موقت نامهگواهی

 (المثنی) تحصیالت

 ها(کلیه دوره ارشدیکارشناس)

)باید امضای شهود در دفتر اسناد رسمی تأیید گردد. در تصویر برگه استشهادیه  -1

 موارد سرقت می تواند به تایید کالنتری برسد.(

 فرم تعهدنامه مفقودی مدرک تحصیلی -2

 تصویر مدرک نظام وظیفه -3

 در صورت تغییر مشخصات سجلی( تصویر تمام صفحات شناسنامه ) -4

 دریافت فرم برای

به  2و 1 بندهای

در لینک مربوطه 

انتهای اطالعیه 

 مراجعه شود.

3 
 دانشنامه و 

 تأیید شده  ریزنمرات

 (غیر روزانهارشد کارشناسی)

)پس از تأیید درخواست در سامانه، اصل  ارشدتصویر گواهی موقت کارشناسی -1

 گواهینامه موقت با پست به دانشگاه ارسال شود(

 تصویر مدرک نظام وظیفه -2

 (یکارداندارندگان مدرک ) کاردانیو  مقاطع قبلی: کارشناسیتصویر دانشنامه  -3

که دوره روزانه  در مواردی)غو تعهد آموزش رایگان مقاطع قبلی تصویر نامه ل -4

  .(دولتی باشنددانشگاه های 

)در صورت دریافت  تصویر مدارک تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان -5

 وام دانشجویی(

 

4 
 دانشنامه و 

 ریزنمرات تأیید شده

 (روزانهارشد کارشناسی)

)پس از تأیید درخواست در سامانه، اصل  ارشدتصویر گواهی موقت کارشناسی -1

 شود(گواهینامه موقت با پست به دانشگاه ارسال 

 تصویر مدرک نظام وظیفه -2

 (یکارداندارندگان مدرک ) کاردانیو  مقاطع قبلی: کارشناسیتصویر دانشنامه  -3

که دوره روزانه  در مواردی)غو تعهد آموزش رایگان مقاطع قبلی تصویر نامه ل -4

  .(دولتی باشنددانشگاه های 

 )پرینت از سامانه سجاد( تصویر نامه لغو تعهد آموزش رایگان کارشناسی ارشد -5

استفاده شده برای لغو تعهد آموزش رایگان  و مستندات تصویر مدارک -6

  (عدم کاریابینامه در صورت لغو تعهد با سابقه کار و یا )کارشناسی ارشد مقطع 

)در صورت دریافت وام  تصویرمدارک تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان -7

 دانشجویی(

 

4 
 (المثنی)دانشنامه 

  (المثنی)ریزنمرات رسمی 

 ها(کلیه دوره ارشدیکارشناس)

)باید امضای شهود در دفتر اسناد رسمی تأیید گردد. در تصویر برگه استشهادیه  -1

 موارد سرقت می تواند به تایید کالنتری برسد.(

 رکافرم تعهد مفقودی مد -2

 های کثیراالنتشار بصورت هردر روزنامه مدارکهای مفقودی تصویر آگهی -3

 دانشنامه(.برای )صرفاً  دو ماه یكبار و در سه نوبت

 در صورت تغییر مشخصات سجلی( تصویر تمام صفحات شناسنامه )  -4

 دریافت فرم برای

به  2و 1 بندهای

در لینک مربوطه 

انتهای اطالعیه 

 مراجعه شود.

 - - کارنامه انگلیسی غیررسمی 5



 

 - ارشدکارشناسیتصویر گواهی موقت  گواهی رتبه غیرقابل ترجمه 6

 گواهی رتبه قابل ترجمه 7
برای دانش آموختگانی که با رعایت شرایط  گواهی رتبه قابل ترجمه درخواست 

 اند، امكانپذیر است.جدول، دانشنامه دریافت نموده 4و یا  3های مندرج در ردیف

 ی که قبالًدر صورت

گواهی رتبه غیر 

 قابل ترجمه دریافت

 اصل شده باشد باید

آن با پست به 

 دانشگاه ارسال شود.

 رسمیکارنامه انگلیسی  8

برای دانش آموختگانی که با رعایت شرایط  رسمیدرخواست کارنامه انگلیسی 

 جدول، ریزنمرات فارسی تایید شده دریافت  4و یا  3های مندرج در ردیف

 اند، امكانپذیر است.نموده
- 


