
 :پستی  ٍ ارسال هذرک بِ صَرت ایٌترًتی هذرک صذٍرآهَزش درخَاست 
 

جُت رفاٌ حال داوش آمًختگان داوشگاٌ تمُيدات الزم در وظر گرفتٍ شد تا ايه عسيسان بتًاوىد بدين مراجعٍ 

حضًري در داوشگاٌ درخًاست مدرك را از طريق ايىتروت ارسال ومايىد ي بعد از اتمام مراحل صدير مدرك، 

 .مدرك خًد را تًسط پست ييژٌ درب مىسل دريافت ومايىد

 مراحل صدير ي ارسال مدرك داوشگاَي

 :ٍرٍد بِ ساهاًِ داًطجَیی. ۱

 

 
 

 :ٍارد ًوَدى ًام کاربری ٍ کلوِ عبَر -2

 

 
 



 

 

 را اًتخاب ًواییذ: ، درخَاست تسَیِ حسابفرهْای درخَاستیاتَهاسیَى اداری، از قسوت  -3

 

 
 

 

 :لتحصیلی اًتخاب کٌیذا پٌجرُ باز ضذُ ًَع درخَاست را بابت فارغدر  -4

 

 
 

 



 

 :جْت بررسی  را بسًیذ ارسال در پٌجرُ باز ضذُ توام فیلذّای ضرٍر ی را تکویل ًواییذ ٍ دکوِ -5

 

 
 

آهَختگاى ارسال هی گردد  درخَاست ضوا بِ کارتابل کارضٌاس داًص ،جْت بررسیارسال  پس از زدى دکوِ -6

 کار فارغ التحصیلی ضوا آغاز هیطَد. ٍ فرایٌذ

سی کار رداًطجَ هَظف است پس از یک ّفتِ الی دُ رٍز کاری بِ ّویي ساهاًِ هراجعِ ًوایذ ٍ از ًتیجِ بر -7

 کارضٌاساى هغلع گردد.

فرم باال  در صَرت داضتي بذّی هالی هی تَاًیذ با زدى دکوِ کارًاهِ هالی در پس از اعالم ًتایچ کارضٌاساىًکتِ:

 از هقذار آى هغلع گردیذ ٍ جْت پرداخت بذّی بِ قسوت اهَر ضْریِ، پرداخت الکترًٍیکی هراجعِ ًواییذ.

 

 



 

در صَرت کسری پرًٍذُ، هذارک خَاستِ ضذُ را از عریق پست پیطتاز بِ ٍ  عذد عکس 3 ،کارت داًطجَیی. 8

)تحَیل هذرک بِ داًطجَ داًص آهَختگاى ارسال ًواییذ ٍ از عریق تلفي بِ کارضٌاس هربَعِ اعالع دّیذ.  بخص

 هٌَط بِ ارسال کارت داًطجَیی بِ داًطگاُ هی باضذ.(

 ّسیٌِ ّای اعالم ضذُ را بِ صَرت ایٌترًتی )با کارت ضتاب( پرداخت ًواییذ.. 9

 کی رهس دٍم کارت بایذ فعال باضذ.الزم بِ رکر است برای پرداخت الکترًٍی

 برای فعال سازی رهس دٍم بِ یکی از دستگاّْای خَد پرداز باًکْا هراجعِ فرهائیذ.

پس از پرداخت ّسیٌِ ّای صذٍر هذرک ٍ پست، هذارک درخَاستی صادر ٍ بِ آدرس هتقاضی ارسال هی . ۱1

 گردد.

 عالع دادُ هیطَد..ارسال هذرک تَسظ داًطگاُ با پیام کَتاُ بِ داًطجَ ا۱۱

ّا با کارضٌاس هربَعِ  یٌِّسرٍز پس از پرداخت الکترًٍیکی  ۱5در صَرت عذم دریافت هذرک درخَاستی ، . ۱2

 تواس حاصل فرهاییذ.

دفتر  ۱19داخلی  12533219131پس از اعویٌاى از ارسال هذارک تَسظ داًطگاُ ٍ عذم دریافت آى، با تلفي . ۱3

 تواس حاصل فرهاییذ. ابراّیوی()آقای پست داًطگاُ
 

 

3736۱755۱4ار اهام کذ پستی: ی بلَار غذیر رٍبرٍی ٍرزضگاُ یادگْاتقن اً :داًطگاُ آدرس پستی  

 )خاًن خراساًی( 321داخلی  12533219131آهَختگاى: داًص ٍاحذتلفي 

 

 

 

 با تطکر

 داًطگاُ حضرت هعصَهِ)س(
            

 


