شرايط صدور المثني دانشنامه ،دانشآموختگان

دانشنامه يا گواهينامه دائم
درصورتيكه دانشنامه يا گواهينامه دائم شخص مفقود شود صدور دانشنامه المثني ضمن رعايت دستورالعمل تهيه و
صدور دانشنامه پس از انجام تشريفات زير امكان پذير ميباشد.
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تهيه استشهاد محلي كه به امضاء حداقل سه نفررسيده باشد و تائيد آن بوسيله يكي از مراجع رسمي (

محضرهاي ثبت اسناد،كالنتري محل) « فرم ضميمه»
-2

تهيه آگهي فقدان مدرك تحصيلي و ارسال آن به اداره مطبوعات وزارت ارشاد اسالمي « فرم ضميمه »

-3

نشر آگهي در يكي از جرايد كثيراالنتشار سه نوبت بهفاصله ده روز به هزينه شخص متقاضي.

-4

دادن يك برگ تعهد به امور آموزشي طبق فرم ضميمه.

 -5مبلغ  300000ريال به عنوان هزينه پست و حق تمبر به شماره حساب  4001076303042247و شماره شبا
 IR240100004001076303042247و شناسه واريز 36008597112590000232710200000
 -6تكميل فرم عضويت و بارگزاري تمامي مدارك باال در آدرس اينترنتي eg.behdasht.gov.ir
 -7الزم به ذكر است كه بايد مورد شماره  1و  3به آدرس دانشگاه و امور دانش آموختگان پست گردد.

بسمه تعـالي
استشهــاد محلــــــي
اينجانبان امضاء كنندگان زيرگواهي ميدهيم:
دانشنامه دائم /گواهينامه موقت صادره از

به شماره

مورخ

متعلق به خانم/آقاي

صادره از

فرزند

داراي شناسنامه شماره

كدملي

صادره از

متولد

ساكن شهر

خيابان

كوچه

شماره

مفقود شده است.

 -1نامونامخانوادگي و نشاني محل سكونت نفر اول :

امضاء
 -2نامونامخانوادگي و نشاني محل سكونت نفر دوم :

امضاء
 -3نامونامخانوادگي و نشاني محل سكونت نفر سوم :

امضاء
محل تائيد يكي از مراجع رسمي:محضر اسناد رسمي/كالنتري محل/

بسمه تعالي
آگهــي فقـدان گواهـينـامــه

براساس ادعاي خانم/آقاي
كدملي

فرزند

دارنده شماره شناسنامه

گواهي

مشاراليه مفقود گرديده است ،لذا بدينوسيله ضمن اعالم عدم امتياز گواهي فوق مراتب جهت

اطالع 3بار به فاصله ده روز در جرايد كثيراالنتشار بچاپ ميرسد(آگهي چاپ)

اداره امور آموزشي وتحصيالت تكميلي دانشگاه

بسمه تعالي
تعهـــد نـامـــه

اينجانب

فرزند

كد

داراي شناسنامه شماره

ملي
صادره

متولد

رشته

از دانشگاه علوم پزشكي

فارغالتحصيل ماه

طبق استشهاد تقديمي تعهد مي نمايم كه مدرك تحصيلي شماره

مقطع

سال

مورخ

اشاره شده در استشهاد ضميمه مفقود شده است و در صورتيكه پيدا شود آن را به اداره كل امور آموزشي
تسليم و در صورتيكه خالف آن ثابت شود مسئوليت ناشي از عواقب آنرا ميپذيرم.

ررررررررررلررر

امضاء و تاريخ
نشاني كامل محل سكونت و كار:

