
  

  

  

  

  

  

  

 

  دانشگاه كردستان صدور گواهينامه موقت فراغت از تحصيل 

  :شرايط و مدارك الزم  

  :)براي آقايان(يكي از مدارك ذيل مبني بر رسيدگي به وضع مشموليت خدمت وظيفه عمومي  -1

  .اصل كارت پايان خدمت دوره ضرورت و يك برگ فتوكپي پشت و روي آن  )الف

  .فتوكپي پشت و روي آناصل كارت معافيت دائم و يك برگ  )ب

در مدت اعتبار آن و يك ) كفالت يا پزشكي و يا معافيت برادر يا فرزند اسير(اصل كارت معافيت موقت  )ج

  .برگ فتوكپي آن

براي دانشجويان شاغل به  با ذكر شماره معافيت تحصيلي مقطع تحصيلي باالتراصل گواهي اشتغال به تحصيل  )د

  .تحصيل در مقطع باالتر

  .ل گواهي صادره از نيروهاي نظامي و انتظامي مبني براستخدام در نيروهاي مذكوراص )ه

اصل گواهي صادره از نيروهاي نظامي و انتظامي مبني بر اشتغال به خدمت دوره ضرورت در نيروهاي مذكور  )و

  .بدون داشتن غيبت اوليه

تگان مراكز تربيت معلم از خدمت وظيفه آموخ اصل گواهي مبني بر انجام خدمت مقرر در قانون معافيت دانش )ز

  .عمومي

  .در مدت اعتبار آن و فتوكپي آن بدون مهر غيبتاصل دفترچه آماده به خدمت  )ح

اصل كارت محروميت از انجام خدمت وظيفه عمومي كه به استناد قوانين قبلي صادر شده و يك برگ  )ط

  .فتوكپي آن

حساب وام تحصيلي از اداره تاريخ بازپرداخت اولين و آخرين قسط يا گواهي تسويه دريافت برگ رسيد با ذكر -2

  .)33660063-087: خانم شريعتي، شماره تماس(صندوق رفاه دانشگاه 

  .تصوير كارت ملي -3

  .رنگي با زمينه آبي x 3 4دو قطعه عكس  -4

تري، ارائه اصل گواهينامه موقت مقطع قبل ارشد و دككارشناسيكارشناسي ناپيوسته، آموختگان در مورد دانش -5

  .الزامي است

ها، ارائه نامه از سازمان مربوطه مبني بر ها و ارگانهاي دبيري يا متعهدين به سازمانآموختگان رشتهدر مورد دانش -6

 .الزامي است ارسال گواهينامه موقت پايان تحصيالت

نــام درآمـدهـاي اختصاصي آموزش كل نزد بانك به 1108082832ريــال به حســاب  42000واريــز مبــلغ   -7

 .تجارت شعبه دانشگاه كردستان

  



  :توجه

  .بعد از درخواست روز 7  حدوداً: گواهي موقتو ارائه آموختگان آموزش كل در اداره دانشمدت زمان بررسي  )1

 .شودتحويل داده مي) نامه محضريوكالت با ارائه( وكيل قانوني وييا  آموختهشخص دانشبه  فقطگواهينامه موقت ) 2


