
 صدور دانشنامه فرم تقاضاي 
 

 ........................................................  صادره از.....................................................شماره شناسنامه  ........................................فرزند  .................................................................................. اینجانب
ــی  ــد  .......................................................................کــد مل ............ ...........تحصــیلی ســال  ......................دانشــجوي ورودي نیمســال  ....................................متول

  .........................................به شماره دانشـجویی  .............................................................مقطع ............................................................................................................................................................رشته
 و  امبا صندوق رفاه دانشجویان بطور کامل تسویه حساب نموده دانشگاه صنعتی شیراز که

 ام  هاي زیر انجام داده تعهد آموزش رایگان خود را به یکی از روش الف :
  ام دانشجوي دوره شبانه بوده.   
   ام پرداخت نمـوده وزارت علوم تحقیقات و فناوري ی پیوست به هاي آموزش رایگان را بر اساس کپی فیش بانککلیه هزینه
   .اصل فیش بانکی هنگام دریافت دانشنامه ارائه شود)(
      ــت در ــوکپی پیوسـ ــاس فتـ ــر اسـ ــیالت و بـ ــان تحصـ ــه موقـــت پایـ ــواهی نامـ ــده در گـ ــه مـــدت مشـــخص شـ بـ

  .) هنگام دریافت دانشنامه باید ارائه شوداصل گواهی  ام (شتهکار دااشتغال به  .............................................................
 مطابق آیین نامه تعهدات آموزش رایگان ارایه خواهم نمود. گواهی عدم کاریابی 

 
 )  پسر دانش آموختگانویژه به یکی از دالئل زیر از نظر نظام وظیفه منعی براي صدور دانشنامه ندارم (  ب:
 داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم. 
 اشتغال به خدمت رسمی در نیروهاي نظامی و یا انتظامی. 
 ن مهر غیبتوبرگه اعزام به خدمت دوره ضرورت بد. 
 هی صادر شده از سوي سازمان وظیفه عمومیاگو. 
 گواهی اشتغال به تحصیل بر اساس کارت معافیت تحصیلی معتبر. 

 شنامه را دارم.تقاضاي صدور دان
 امضاء         
 
 
   
 
 
 

 مدارك مورد نیاز هنگام مراجعه براي دریافت دانش نامه:
  .اصل گواهی نامه موقت پایان تحصیالت -1
 صندوق رفاه دانشجویان.برگ تسویه حساب با  -2
  .مدرك اصلی مربوط به انجام تعهد آموزش رایگان -3
  .دانش آموختگان پسر) مدرك مربوط به انجام خدمت وظیفه عمومی ( مخصوص -4
 .با زمینه سفید 3×4یک قطعه عکس جدید  -5
اصل و فتوکپی دانشنامه و برگ انجام تعهدات آموزش رایگان مقطع یا مقاطع قبلی( فقط براي دانـش آموختگـانی کـه     -6

 اند).باالتر در این دانشگاه مشغول به تحصیل بودهیا مقاطع در مقطع 

 .............................................................................................................................................................................................................................................. آدرس متقاضی:

 ..............................................................................   شماره تلفن همراه:   ............................................................................................شماره تلفن ثابت:  
       ......................................................................................................................................................آدرس پست الکترونیکی:  


