
 پایان تحصیالتمدارک الزم جهت دریافت گواهی موقت 

 : زیر مدارک از یکی ،آقایان وظیفه نظام جهت

 بلر  مبنلی  مسلح   نیروهای از صادره گواهی یا  آن اعتبار مدت در موقت معافیت یا  دائم معافیت یا خدمت پایان کارت .1

 اساااد  دردفاارر   شده ذکر موارد از یک هر که)  غیبت مهر بدون خدمت به آماده دفترچه یا  مذکور نیروهای در استخدام

 نظام حوزه از وظیفه نظام خدمت به اشتغال گواهی اصل یا و  ( باشد شده اصل یا برابر دادسراها ویا ها دادگاه یا و  رسمي

 تلاری   و شماره  آن در که مربوطه دانشگاه از باالتر مقطع در تحصیل به اشتغال گواهی اصل یا و  مربوطه یگانهای یا  وظیفه

 . باشد شده ذکر تحصیحی معافیت

 ویا ها دادگاه یا و رسمي اسااد دفارر رایید به که مقاطع دانشگاهی قبحییا مقطع پایان تحصیالت گواهی موقت  کپی فتو .2

 .باشد رسیده  دادسراها

 باه  کت یا و ، وجیغ زناده رنگهای بدون بلاد آستین پیراهن با آقایان عکس)  اداری رخ تمام  3*  4 عکس قطعه دو .3

 . ( آرایش وبدون  مقاعه با  ساده رخ رمام صورت به خانمها وعکس اداری صورت

 بااه آدر  ایاان  فاارم  در سااایت دان ااگاه     ،سآدر بللودن  صللحی    تعهللد  فللرم  ارسللال و  تکمیللل.4 

-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-https://kazerunsfu.ac.ir/fa/page/20/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1

E%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%A   ،   معاونات آموزشاي   / گزیاه معاونات هاا

روی لینل  آدرس  )  . بارگذاری شده اسات  اموردانش آموختگان  / مدیریت امورآموزشي ورحصیالت رکمیلي/ وپژوه ي

 (کنید کحی 

  . باشد رسیده  دادسراها یا و ها دادگاه یا و رسمي اسااد دفارر رایید به که محی کارت فتوکپی .5

 در صلورت تغییلر در  )   .باشاد  رسایده   دادسراها یا و ها دادگاه یا و رسمي اسااد دفارر رایید به که شناسنامه فتوکپی .6

 اسلناد  دفلاتر  تایید به را کهجدید  صفحه اول و صفحه توضیحات شناسنامه کپی ی   برگ فتو متقاضی  الزم استشناسنامه ای ، مشخصات 

 (.تهیه و به همراه سایر مدارک به دانشگاه ارسال نماید  باشند رسیده  دادسراها یا و ها دادگاه یا و رسمی

، از  پاس از اراهاه مادارو فاو     و ادارات دولتي  روضیح ایاکه گواهي موقت متعهدین خدمت به سازمانها و ارگانها    

از طریاق ساامانه دان اگاه باه اطاال        شده و مراربمربوطه ارسال یا اداره ی پست به سازمان یا ارگان   اداره طریق 

در صورت ارمام رعهد به دستگاه مربوطه الزم است ، متقاضي نامه ی ارمام رعهد را از دساتگاه  . متقاضي خواهد رسید 

  .مربوطه دریافت و به همراه سایر مدارو برای دان گاه ارسال نماید 

از طریق سامانه های   مدارو دانش آموختگان صرفاًو صدور الزم به راکید است که کلیه مراحل درخواست  *** 

 .لذا دان گاه از پذیرش مراجعه حضوری در این موارد معذور است مربوطه و اداره پست انجام مي پذیرد و

 کازرون فارسی سحمان دانشگاه                                                                                         

 آموختگان دانش امور – تکمیحی تحصیالت و آموزشی امور مدیریت
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