دستور العمل مربوط به صدور المثنی گواهینامه  ،دانشنامه و ریز نمرات
الف:گواهینامه موقت پایان تحصیالت
در صورتی که گواهینامه موقت پایان تحصیالت شخص مفقود شود تشریفات زیر انجام می پذیرد
-1تهیه یک برگ استشهاد محلی که به امضای حداقل سه نرم رسیده باشد.
-2تایید یکی از امضاها به وسیله یکی از مراجع رسمی (محاضر ثبت اسناد ،کالنتری محل یا یکی از ادارات
دولتی ) و ارایه آن به اداره امور آموزشی دانشگاه یا موسسه آموزش عالی مربوط
-3دارا بودن یک برگ تعهد نامه به امور آموزشی طبق یرگ پیوست
-4صدور گواهینامه از طرف اداره کل آموزشی دانشگاه
ب:دانشنامه یا گواهینامه دایم
در صورتی که دانشگاه تحت سرپرستی مستقیم وزارت علومم ،تحقیقات و فناوری باشد تشریفات زیر به دو
طریق انجام می شود:
در اداره کل امور آموزشی دانشگاه (در صورت دارا بودن اختیار امضای دانشنامه ها)
در اداره کل امور دانش آموختگان (برای دیگر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی )
 -1تهیه استشهاد محلی
-2تایید آن به وسیله یکی از مراجع رسمی(بشرح ذکر شده در باال )بند  2و ارایه به یکی از دو مراجع مذکور
-3تهیه آگهی فقدان مدرک تحصیلی و ارسال آن به اداره مطبوعات وزارت ارشاد اسالمی توسط اداره کل امور
دانش آموختگان یا اداره کل امور آموزشی دانشگاه مربوط
-4نشر آگهی در یکی از جراید کثیر االنتشار در سه نوبت (هر دو ماه یکبار به هزینه شخص متقاضی)برای صدور
دانشنامه المثنی

-5تسلیم اولین روزنامه منتشره متضمن آگهی ذکر شده به اداره کل امور دانش آموختگان یا اداره کل امور
آموزشی دانشگاه مربوط
ج :صدور المثنی دانشنامه توسط دانشگاه
در صورتی که ریز نمرات دتنش آموخته یا دانشجو مفقود شود اداره امور اموزشی دانشگاه می تواند با گرفتن یک
برگ تعهد (طبق برگ ذکر شده باال) فقط یک بار نسبت به تهیه و صدور ریز نمرات مجددا اقدام نماید .

شماره:
تاریخ:

استشهاد محلی
اینجانبان امضا کنندگان زیر گواهی می دهیم :دانشنامه دائم /گواهینامه موقت صادره از به شماره
متعلق به خانم
صادره از متولد

فرزند

مورخ

دارای شناسنامه شماره

ساکن:

مفقود شده است.
-1نام و نام خانوادگی و نشانی محل سکونت نفر اول
:
امضا
-2نام و نام خانوادگی و نشانی محل سکونت نفر دوم
:
امضا
-3نام و نام خانوادگی و نشانی محل سکونت نفر سوم
:
امضا
محل تایید یکی از مراجع رسمی :محضر اسناد رسمی/کالنتری محل/یکی از سازمان های دولتی یا یکی از نهاد های انقالبی
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تعهد نامه

اینجانب
صادره از

فرزند
متولد

دارای شناسنامه شماره

دانش آموخته سال

که گواهینامه موقت تحصیالت/دانشنامه خود را به شماره

از موسسه آموزش عالی ابرار
مورخ

دریافت

نموده ام  ،ضمن تقدیم یک برگ استشهاد محل لیکه به تایید مراجع صالحیت دار رسیده است
اعالم می دارم فوق الذکر را مفقود نموده ام (شده است) و تعهد می نمایم در صورتیکه مذکور پیدا
شد آنرا در اسرع وقت به اداره کل امور دانش اموختگان این موسسه تحویل نمایم و در صورتیکه
مورد سو استفاده قرار گیرد عواقب مترتب بر آنرا می پذیرم.

نام و نام خانوادگی
محل امضا
آدرس کامل متقاضی:
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