شرایط تغییر مشخصات شناسنامه ای فارغ التحصیل
در صورتیکه مشخصات شناسنامه ای فارغ التحصیل به استناد
رای دادگاه و سند رسمی اداره ثبت احوال تغییر نماید اصالح
مدرک برای فارغ التحصیل بشرح ذیل خواهد بود.
 )1در صورتیکه دانشنامه برای فارغ التحصیل صادر نشده باشد
واحد دانشگاهی می تواند پس از احراز اطمینان از تغییر
مشخصات شناسنامه ای فارغ التحصیل ،دانشنامه را بدون
هیچگونه هزینه ای با مشخصات جدید صادر و به همراه تصویر
برابر اصل شده دادگاه و تمام صفحات شناسنامه برای تایید
به سازمان مرکزی ارسال نماید.
 )2در صورتیکه تغییرات شناسنامه ای بعد از صدور دانشنامه
انجام شده باشد فارغ التحصیل می بایست مبلغ  1/000/000لایر
شماره
به
جدید
مشخصات
با
مدرک
صدور
بابت
حساب  0100040004000بانک ملی واریز و واحد دانشگاهی مدارک
الزم را شامل دانشنامه ،تمامی صفحات شناسنامه و فیش واریزی
را جهت ابطال مدرک قبلی و تایید مدرک جدید به سازمان
مرکزی ارسال می نماید.
شرایط و مدارک الزم جهت دریافت مدرک
مدرک فارغ التحصیلی فقط به شخص فارغ التحصیل یا وکیل
قانونی (وکالت محضری) وی با اخذ امضاء تحویل می گردد.
 )1گواهینامه موقت  :در صورت عدم تعهد و یا نداشتن بورسیه
تحصیلی با در دست داشتن اصل کارت شناسایی معتبر
(شناسنامه ،کارت ملی) با مراجعه به قسمت فارغ التحصیالن
واحد در ساعات  3-8عصر جهت دریافت گواهینامه موقت خود
اقدام نمایید.
 )2دانشنامه  :در صورت عدم تعهد و یا نداشتن بورسیه تحصیلی
با در دست داشتن اصل گواهینامه موقت و کارت شناسایی معتبر
(شناسنامه ،کارت ملی) با مراجعه به قسمت فارغ التحصیالن
واحد در ساعات اداری جهت دریافت دانشنامه خود اقدام
نمائید.
 )3ریز نمرات  :در صورت عدم تعهد و یا نداشتن بورسیه
تحصیلی با در دست داشتن اصل کارت شناسایی معتبر (شناسنامه
و کارت ملی) با مراجعه به قسمت فارغ التحصیالن واحد در
ساعات اداری جهت دریافت ریز نمرات خود اقدام نمائید.
الزم بذکر است دریافت ریز نمرات تایید شده (برای ترجمه)
توسط سازمان مرکزی در صورت درخواست فارغ التحصیل و پرداخت
هزینه میسر بوده و در صورت تمایل به دریافت کارنامه تحصیلی

می توانید با در دست داشتن اصل گواهینامه موقت یا دانشنامه
به اداره فارغ التحصیالن مراجعه فرمائید.
شرایط دریافت مدرک مشمولین
 )1دارندگان کارت پایان خدمت
 )2دارندگان کارت معافیت
 )3گواهی صادره از از نیروی نظامی و انتظامی مبنی بر
استخدام در نیروهای مذکور
 )0گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر اشتغال
به خدمت دوره ضرورت بدون غیبت
 )5گواهی اشتغال به تحصیل در مقاطع باالتر
 )4برگه اعزام به خدمت دوره ضرورت بدون مهر غیبت
 )7گواهی های صادره از سازمان وظیفه عمومی مبنی بر اینکه
ذینفع حائز شرایط دریافت یکی از معافیت ها یا کارت پایان
خدمت می باشد.

