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 تسویه حلامر که متقاضیانی ،ترجهت ادامه تحصیل در مقاطع باالو یا  جهت استخدام در سازمان ها با توجه به محرمانه بودن تاییدیه تحصیلی

 ینا غیر. در کنند امقدا دخو يها بحسا تسویه به نسبت باید مربوطه هنشگادا یاو  نمازسا يسواز  تقاضااز  قبل ندا ادهند منجارا ا دخو بحسا

 جدوا رتصودر  مربوطه مسئولین. ستا ورمعذ تحصیل مهادا یاو  امستخدا رمنظو به تاییدیه لساو ار ورصداز  فارغ التحصیالن اداره رتصو

 متقاضی جعهامر به زينیاو  دنمو هنداخو امقدا مربوطه هنشگادا یا نمازسا بهآن  لساار و تحصیلی تاییدیه ورصد به نسبت متقاضی دنبو یطاشر

 .ستا ورمعذ ريحضو جعینامر به پاسخگوئیاز  نلتحصیالا رغفااداره  مرا یندر ا تسریع رمنظو به ضمنا .نیست

 ،یآموزش امور ، مدیریتسیستان و بلوچستان، دانشگاه خیابان دانشگاه، زاهدان :ارسال غیر حضوريآدرس استعالم تائیدیه تحصیلی براي 

 .صورت گیرد 9816745639کدپستی  با 98135-987صندوق پستی 

 

 :عمده ترین مراحل تسویه و یا مدارک به شرح ذیل می باشد

 از صندوق رفاه دانشجویانتسویه حساب اخذ متقاضیان قبل از تقاضا از سوی سازمان یا دانشگاه مربوطه باید نسبت به  : امور دانشجویی تسویه بدهی وام 

 .از صدور و ارسال تأییدیه و ریزنمرات به منظور ا ستخدام یا ادامه تحصیل معذور است دانش آموختگان اقدام کنند در غیر این صورت اداره

  عبدالقادر براهوییآقاي  054-3113-6409تماس:  هايتلفن 

 

 :دانشگاه دولتی و غیر انتفاعی و پیام نور ضیان تحصیل درمتقا (1

  شودریزنمرات به صورت محرمانه به دانشگاه درخواست کننده ارسال میبا توجه به شرایط پرونده تاییدیه تحصیلی به همراه. 

 اسالمی: دانشگاه آزاد ضیان تحصیل درمتقا (2

  در صورتی که دانش آموخته دانشنامه دریافت کرده باشد، تاییدیه تحصیلی به همراه ریزنمرات به صورت محرمانه به دانشگاه

 الزامی می باشد. تعهدنامه محضري مربوط به آموزش رایگانارائه در غیر این صورت  . شوددرخواست کننده ارسال می

 استفاده از روش ... •

 حصول به محصول با درصد خلوص .... •

 تولید  •

 خصوصیات •

 صدور تاییدیه تحصیلیدستورالعمل 

https://www.usb.ac.ir/Portals/0/news/EduManage/%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D8%B6%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%87%20%D9%88%20%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%86%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C.pdf
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 502فرم  -بورسیه و متعهدین خدمت لغو تعهد (3

   صدور تأییدیه تحصیلی متقاضیان بورسیه و متعهدین خدمت منوط به ارسال نامه لغو تعهد و متعهدین خدمت به آموزش و

 .می باشد 502پرورش به همراه فرم 

 :سازی روزانه ها تطبیق نمره معادل (4

  دانش آموختگان  -ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی ارسال ریزنمرات جهت تطبیق نمره و معادل سازي براي تمامی دانشگاه

 .دوره روزانه، منوط به پرداخت هزینه آموزش رایگان می باشد

 :استخدام (5

  شودمحرمانه به سازمان درخواست کننده ارسال میدر صورت نداشتن اقساط معوق، تاییدیه تحصیل به صورت. 

 آموخته باید دانشنامه دریافت کرده باشددانش ،در صورت خواستار ریزنمرات. 

ال آموخته متقاضی ارسدانش ،بایستی حتما به صورت محرمانه و پستی انجام شودکه ارسال تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات می از آنجایی

 .به صورت پست پیشتاز اقدام نماید مرسوله پرداخت وجه ارسال ید نسبت بهتاییدیه تحصیلی و ریزنمرات با

 

 

 

 اداری مکاتبات حذف منظور به و فناوری و تحقیقات علوم وزارت دانشجویان امور سازمان دستورالعملدر اجرای  ه مهم:تنک

 انشگاهد طرف از صحت کد دارای آموختگیدانش مدارک های استعالم به کتبی پاسخگوی رساند، می استحضار به غیرضروری

می مندرج در رق بیستظر با درج کد صحت ن مورد تحصیلی مدارک بررسی برای باشد. نمی پذیر سیستان و بلوچستان امکان

 http://portal.saorg.irی ان به نشانگواهینامه موقت پایان تحصیالت یا دانشنامه در پرتال سازمان امور دانشجوی

مشخصات دانش آموخته و صحت مدارک صادره در سامانه مذکور قابل مشاهده بوده و  )استعالم کد صحت -قسمت خدمات(

 . می باشداخذ تاییدیه مدرک تحصیلی به صورت آنالین قابل 


