ح
رما ل و دمارک الزم جهت ردخواست و ردیافت دانشناهم و رزینمرات
متقاضی موظف است جهت دریافت مدارک فوق الذکر از تکمیل مراحل ذیل اطمینان حاصل نماید:
 .-1متقاضیانی که ممهمول ل هو ت ههد مهوزش رایگهان ستهتند یایهد ایتهدا یه سهامان جهام امهور دانمهاویان
(سههاادب یهه در  http://portal.saorg.irمراج هه نمههودپ زههب از م ههت نهها ا لیهه  ،درخواسههت ل ههو
ت هد موزش رایگان خود را م ت مراحل ل و ت هد موزش رایگان را تکمیل نمایند.
 .-2متقاضیان اجهد رهرای الز اسهت در زیمهووان خهدمت سیتهتا جهام موزرهی گلتهتان دانمهگاپ اقهدا
ی م ت درخواست مدارک (دانمنام ریزنمرات – دانمنام – ریزنمراتب نمایند.
تذذر :یهها توجه یه لهز زرداخههت سزینه زتههت یههراا سههر یهها از درخواسههتها الز اسههت در انتوهها نههو
مدرک (-1دانمنام ریز نمرات  -2دانمنام  -3ریزنمراتب نهایت دقت را م ذ ل فرمایند.
 -3الز اسههت تتههوی حتهها سههاا الز (از جمل ه تتههوی حتهها کامههل یهها صههند ق رفههاپ دانمههاویانب را از
طریق سیتتا جام گلتتان اناا دسند.
توضیحات :دانمهنام زهب از  3مهاپ کهارا از زمهان دریافهت مهدارک (ارسهالی از سهوا زتهتب صهادر از طریهق
زتت ی نمانی متقاضی ارسال خواسد رد.
* مدارک الز جهت تحویل ی دفتر زتتی :
الف  -فر گواسی درخواست مدرک از طریق سیتتا جام گلتتان
 اصل گواسی نام مریوط ی زایان تحصیالت (در صورت دریافت گواسی نام بج  -یا قط عکب 3×4
تر :دانش موختگان سال  1331ی د ار ن ی سر دلیلی رمز ع ور سیتتا جام
فر تقاضاا دریافت رمز ع ور خود را تکمیل ی در
نکته مهم لطفاً در سط

موضوع ()subject

موزری خود را ندارند می توانند

ایمیل  E_mail:pishkhan@sbu.ac.irارسال نمایند .

ایمیل عالوه ب قید  :دن رشته فارغ التحصیلی نذوع دروواسذخ وذود را

طبق عالمات اوتصاری مشخص نمایید.
عالمخ اوتصاری گواهینامه موقخ (گواسینام موقت – المثنی گواسی نام موقت – نام
عالمخ اوتصاری دانشنامه و ریزنم ات (دانمنام

ریزنمرات – دانمنام – ریزنمرات

فراغت از تحصیل ب C.E
المثنی مدارک ذکر ردپب D.T

*دسترسی ی فر تقاضاا دریافت رمز ع ور زیمووان سیتتا جام گلتتان از طریق در
سایت اصلی دانمگاپ

دانماویان

خدمات موزری

دفتر زیمووان خدمات موزری

ذیل امکان زذیر است
فر سا مدارک مورد نیاز

مدیریت خدمات موزری

