مدارک الزم جهت ارسال از طرف دانش آموختگان دوره روزانه به دانشگاه رازی به منظور اخذ
( دانشنامه  ،اصل ریز نمرات  ،گواهی معدل و نامه نحوه انجام تعهد آموزش رایگان)

 -1اصل گواهی موقت ( در صورت اخذ نمودن گواهینامه موقتکاردانی یا کارشناسی)
-2اصل دانشنامه مقطع قبلی واصل گواهینامه موقت کارشناسی ( ویژه دانش آموختگان مقطع کارشناسی

ناپیوسته)
تذکر:1

دانشنامه مقطع قبلی دانش آموختگان مقطع کارشناسی ناپیوسته پس از بررسی به همراه دانشنامه و ریزنمرات صادر شده به آدرس

متقاضی صدور دانشنامه ارسال میگردد.
 -3تسویه حساب صندوقهای رفاه ( در صورت اخذ وام دانشجویی)
تذکر -2دانش آموختگان میتوانند جهت اطالع از وضعیت بدهی صندوقهای رفاه با شماره تلفن های 387-77537213و 387-77533883
اداره رفاه دانشجویان دانشگاه رازی تماس گرفته و نتیجه را دریافت نموده و ازا داره مذکور درخواست نمایند تا تسویه حساب را از طریق
اتوماسیون اداری به اداره دانش آموختگان دانشگاه ارسال نمایند.

 -4ارسال مدرک جهت انجام دادن تعهد آموزش رایگان( به یکی از طرق ذیل) شامل
الف-ارسال سابقه بیمه کار برابر مدت تعهد برای دانش آموختگان شاغل( غیر رسمی و پیمانی)
ب -ارسال ارسال تصویر آخرین حکم کارگزینی برای دانش آموختگان ( رسمی و پیمانی)
ج-نامه انجام تعهد و فرم  202برای شاغلین آموزش و پرورش
د -گواهی عدم اشتغال به کار از سوی داره کار و امور اجتماعی مرکز استان ( در مورد دانش آموختگان مقاطع باالتر دوره روزانه تاریخ
درخواست اشتغال به کار به اداره کار پس از پایان تحصیالت در مقاطع باالترباشد)که حد اقل  1سال از تاریخ فراغت از تحصیل گذشته باشد و
 6ماه از زمان درخواست اشتغال به اداره کار گذشته باشد.
ر -پرداخت کامل بدهی آموزش رایگان پس از تماس با مسئول مربوطه بو با شماره  01334244212و تعیین کامل بدهی)
تذکر : 7در صورتی که مدت اشتغال به کار دانش آموخته کمتر از مدت انجام تعهد آموزش رایگان قید شده در گواهینامه موقت باشد
میتواند مابقی مدت تعهد را با پرداخت هزینه آن و با شرایط بند(  7قسمت ر) انجام تسویه نمایند

تذکر :4هزینه آموزش رایگان تعیین شده میبایست به شماره حساب – 2142019006002خزانه نزد بانک ملی ایران – شعبه
فردوسی – کد 134بنام درآمد اختصاصی سازمان امور دانشجویان واریز گردیده و فیش مربوط به صاحب حساب همراه مدارک جهت
صدور دانشنامه ارسال گردد.
تذکر :2پرداخت هزینه آموزش رایگان در تمام شعب بانک ملی که دارای حساب سیبا میباشند در سراسر کشورمیسور میباشد.

 -2تصویر برابر با اصل شده کارت پایان خدمت یا معافیت دایم در دفاتر اسناد رسمی دانش
آموختگان مرد( که از تاریخ پایان خدمت یا معافیت دایم حد اقل یک سال گذشته باشد)
تذکر:6

در صورت نداشتن کارت پایان خدمت و یا معافیت دایم جهت اخذ دانشنامه و ریز نمرات تایید شده موافقت سازمان نظام

وظیفه الزامی میباشد.

 -6تصویرکارت ملی و یک قطعه عکس  3×4و اسکن آنها روی لوح فشرده با حجم کمتر از  100کیلو
بایت تصویر شناسنامه و در صورت تغییرات سجلی تصویربرابر با اصل شده کلیه صفحات شناسنامه
 -4نام و نام خانوادگی و نام پدر به زبان انگلیسی و با خط خوانا
 -1فیش بانکی پرداخت مبلغ 300000ریال بابت هزینه صدور مدارک تحصیلی و انجام امور پستی به
شماره حساب  2144333402009سیبا نزد بانک ملی شعبه کرمانشاه ( ویژه دانش آموختگان به نام
درآمد اختصاصی دانشگاه رازی)
 -9تلفن تماس دایم و همراه متقاضی
 -10کدپستی و آدرس دقیق متقاضی
 -11معرفی شخص ثانی جهت اخذ مدرک از اداره پست
آدرس جهت ارسال مدارک  :کرمانشاه  -باغ ابریشم دانشگاه رازی – سازمان مرکزی دانشگاه – اداره کل آموزش اداره دانش
آموختگان

کد پستی دانشگاه رازی 64149-64346 :
فاکس اداره دانش آموختگان013-34244211:

تلفن تماس اداره دانش آموختگان387-77537215:

