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 دانشجو ميبايست درترم جاري انتخاب واحد نموده باشد  -1

بهمراه داشتن كارت انتخاب واحد ياكارت دانشجويي جهت صدور گـواهي اشـتغال بـه     -2

 . تحصيل الزامي ميباشد

دانشــجو مــي بايســت درخواســت خــود را طــي فــرم دريــافتي از اداره آمــوزش تكميــل    -3

 . نمايد بةآموزش تحويل

دانشجو مي بايست يكروز پس ازارائه تقاضا نامه خود جهت دريافت گواهي اشـتغال بـه     -4

 . تحصيل به اداره آموزش دانشكده مراجعه نمايد

چنانچه گواهي اشتغال به تحصيل مربوط به خـارج از اسـتان باشـد دانشـجو مـي بايسـت         -5

مهرشـده باشـد را بـه اداره كـل     تقاضا نامه اوليه كه توسط اداره آموزش دانشكده تايئد و 

 . آموزش دانشگاه جهت صدور نهايي گواهي اشتغال به تحصيل ارائه نمايد

چنانچه گواهي اشتغال به تحصيل جهت ارائه به اداره راهنمايي و رانندگي صـادر گـردد    -6

  .بهمراه داشته باشد 4*3دانشجو مي بايست يك قطعه عكس 

ال بـه تحصـيل را از طـرف دانشـكده ممنـوع      درمواردي كه آئين نامه صدورگواهي اشتغ -7

نموده و ارائه آنرا به اداره كل آموزش دانشگاه موكول نموده باشد دانشـجو مـي بايسـت    

 . جهت دريافت گواهي مذكور به اداره كل آموزش دانشگاه مراجعه نمايد

گواهي اشتغال به تحصيل درترم تابستان كه دانشجو درسي را اخـذ ننمـوده اسـت    صدور  -8

 . بعنوان گواهي جزو آمار و حداكثر بمدت بيست  روز براي دانشجو صادر ميگردد
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  گواهي اشتغال به تحصيل دريافت فلوچارت فرآيند

  

  

  

  

  
  

  

  ساعت 1: مدت زمان انجام فرايند  
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