
  
  

  مراحل فراغت از تحصيل
هاي رشته مربوطه بر مبناي چارت آموزشي ارائه شده و ثبت نهايي نمره تمامي دروس، طي مراحل ذيل جهت پس ازگذراندن تمامي واحد

 ;باشدت تحصيلي دانش آموختگان ضروري ميفراغت از تحصيل و صدور گواهي و يا مدرك متناسب با وضعي
 موسسه، امور فارغ التحصيالنمراجعه به اداره آموزش  ) 1
 گروه آموزشي مدير دريافت فرم بررسي فراغت از تحصيل جهت ارائه به ) 2
رغ التحصيالن و دريافت فرم   مراجعه به امور فا ;پس از بررسي و تائيد فرم فراغت از تحصيل توسط مدير محترم گروه مربوطه ) 3

 حسابتسويه 
 مراحل تسويه حساب گذراندن ) 4
جهـت دريافـت نوبـت مراجعـه  فـرم تكميـل شـده تسـويه حسـابو  كـارت دانشـجوييارائـه  التحصـيالن و مراجعه بـه امورفـارغ ) 5

لي ايشــان، مــدرك آموختــه كامــل باشــد متناســب بــا وضــعيت تحصــيدانــشپرونــده تحصــيلي مجــدد. در ايــن مرحلــه چنانچــه 
 گردد:يم صادر تحصيلي به شرح ذيل

  ١٠پليس+نامه فراغت از تحصيل جهت مراجعه به مشمولين،  -
نامه موقت دريافت گواهي ،مشخص است )١(نوشت پيمدارك آقاياني كه وضعيت نظام وظيفه آنها با ارائه ها و همچنين خانم -

 كنند.مي
 باشد.الزامي مي -ارائه نشده است قبالً چنانچه - )٢نوشت (نامه ارائه مدارك پيجهت صدور دانش ) 6
 پذيرد.موقت صورت مي با عودت اصل گواهيگواهي موقت و صرفاًنامه پس از پايان اعتبار دريافت دانش ) 7

لغو تعهد الزم است جهت مندي از تحصيل رايگان در مقاطع قبل، تعهد خدمت دارند آموختگاني كه به واسطه بهرهدانش ** تعهد خدمت **
را به امور فارغ  مدرك مربوطه (كارداني يا كارشناسي)اصل و  نامه لغو تعهد خدمتنامه، اقدام نمايند و جهت دريافت دانش تحصيل رايگان 

  التحصيالن ارائه نمايند.
، الزم انداستفاده كرده از تسهيالت صندوق رفاه دانشجويي هاي تحصيلي خوديك از دورهآموختگاني كه در هر دانش ** وام صندوق رفاه **

خود را به امور فارغ التحصيالن ارائه  رسيد تسويه حساب وام تحصيلياقدام نموده و  تسويه حساب با صندوق رفاه دانشجويي  است جهت
  نمايند.

نامه مي توانند دانش نامه محضريوكالتنامه فقط به شخص فارغ التحصيل ارائه خواهد شد و اشخاص ديگر فقط با ارائه اصل دانش ) 8
 را اخذ نمايند.

ريال به حساب  ٢٠٠،٠٠٠ -ريال هزينه فراغت از تحصيل ٥٠٠،٠٠٠باشد (شامل ريال مي ٧٠٠،٠٠٠ هزينه فراغت از تحصيل جمعاً ) 9
 به شرح زير : دانشگاه بوعلي سينا



  
        5652189945به حساب بانك ملت به شماره:       

   IR03012  000  000  000  5652189945       به  حساب شبا   :
   1738 – 4918 – 3378 – 6104و شماره كارت :    

    5223157هاي اختصاصي دانشگاه بوعلي سينا  با استفاده از شناسه واريز درآمدبه نام :   
 )درگاه پرداخت درآمدها -ويا جهت تسريع در پرداخت از طريق:  مراجعه به سايت دانشگاه بوعلي سينا، صفحه اصلي

 ظهر )  ١٢صبح الي  ٨هاي تابستان از ساعت بعد از ظهر (روز ٢صبح الي  ٨نبه شنبه تا چهارشهاي مراجعه حضوري روز ) 10
  ٢٠٢داخلي  -  ٠٨١٣٨٢٣١٦٦٦ –  ٠٨١٣٨٢٣٠٤١٠  - ٠٨١٣٨٢٣٢٠٩١هاي تماس: شماره

  
  

  ) : ١نوشت پي
 كارت (دائم و يا موقت) پايان خدمت نظام وظيفه 
  در مدت اعتبار آنكارت معافيت (دائم و يا موقت) خدمت نظام وظيفه 
  در مدت اعتبار آندارندگان دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت 
  گواهي اشتغال به تحصيل براساس كارت معافيت تحصيلي معتبر(ذكر شماره و تاريخ فراغت از تحصيل در گواهي اشتغال به تحصيل

 ).الزامي است
 بدون داشتن غيبت اوليهدار اشتغال به خدمت نظام وظيفه گواهي عكس 
 م كه به واسطه خدمت در اين   هاي تربيت معلهاي نظامي، حوزه علميه و دانشگاهدار اشتغال به خدمت در ارگانسگواهي عك

 اند.انجام خدمت نظام وظيفه معاف شده ها ازارگان
 ،گواهي اشتغال به تحصيل و يا خدمت در وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پروش، سازمان كشتيراني جمهوري اسالمي ايران 

 قانون خدمت نظام وظيفه عمومي ٩و  ٨و  ٧و  ٦آموزشگاه فنون هواپيمائي موضوع مواد 
  ) :٢نوشت (پي

 كارت دائم پايان خدمت نظام وظيفه 
  در مدت اعتبار آنكارت معافيت (دائم و يا موقت) خدمت نظام وظيفه 
 هاي تربيت معلم كه به واسطه خدمت در اينهاي نظامي، حوزه علميه و دانشگاهدار اشتغال به خدمت در ارگانگواهي عكس   

 اند.وظيفه معاف شدهها از انجام خدمت نظام ارگان


