
 
 دانش آموختگان دانشگاه حکیم سبزواری  گواهینامه موقت پستی  تقاضانامه ارسال

 
 دانشگاه حکیم سبزواری  آموزشی مدیریت محترم 

 

 : و احترامبا سالم 

مقطس   )پایسان ححیسیال     گواهینامسه موتست  پس  ا  اجاسام مراحسد ادار  ص ا سد      بدین وسیله به آن اداره محترم وکالت می دهم 

دارا  .......................فر جد ...    ............................اینااجب  ............ (  دکتر   کارشناسی ارشد کارشناسی  کارداجی

فسسسسارت التحیسسسسید سسسسسا   .....د ........................... متولسسسس.......  سسسسادره ا  .  کسسسسدملی .................شسسسس اره شناسسسسسنامه ..............

را بسه آدر  ییسد ارسسا      .................رشته ...........................   به ش اره داجشاویی.........................   ...................دوره............

 د.نام فرمایجسبت به  ارسا  آن جیز به ض ی ه اتد می باشدجیز در اختیار آن اداره  طع قبلیارک مقامدض نا چناجچه  .دج این

گوجه پیگیر  بعد  متوجه اینااجب خواهد بود واین و هر مدارک درخواستیمفقود شدن احت الی بدیهی است عواتب جاشی ا  

 رک  فوق می باشد .احقاضا به منزله رسید دریافت مد

 .............................................................................................................................................................: پستی آدر  دتیق 

 

 

 ........................  ش اره ه راه   ثابت   ........................ ش اره حلفن ..............................  کد پستی

 

 حسسسا  بسسه شسس اره ح بسسر الیسساتی مسسدارک  پسسست  و بابسست هزینسسه ریسسا  هسسزار(  و ده دویسسست) 210.000 ضسس نا مبلسس                

رکسسز  ج هسسور  مباجسس  جسسزد    319109960120006002000000001101واریسسز  بسسا شناسسسه   4001109903020014

 .واریزج وده وا د فیش را به ه راه حقاضاجامه ارسا  می ج ایم  حکیم سبزوار  به جام درآمداختیا ی داجشگاه اسالمی

 IR    22010000   4001109903020014 :      شباشماره 

 حاریخ                                                                                    امضاء واثراجگشت   

 
 

 عد از تکمیل فرم با مراجعه به یکی از دفترخانه های اسناد رسمی نسبت بهباشد دانش آموخته ب الزم به توضیح می

 .اقدام نماید در صفحه دوم  خود  *کپی برابر با اصل کارت پایان خدمتو  گواهی امضاصحت 

 

ود *کپی برابر با اصل کارت پایان خدمت یا معافیت ویژه کسانی است که قبال به نظام وظیفه معرفی شده و جدیدا کارت خ

 را دریافت نموده اند.
 1صفحه

 



 

 
 

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  

 شماره   اسناد رسمی دفتر 
 

 :سالم علیکم 

به ش اره   .................................... فر جد ...........................  اینااجب    احتراما خواهش ند است گواهی امضا 

ا   مقط  .............................. گواهینامه موتترا جهت دریافت  .....................متولد ........... .............ملی  ......

 داجشگاه حکیم سبزوار  حایید ج ایید .

 

  ضمیمه است. کپی برابر با اصل کارت پایان خدمت/معافیت 
 

 

 

 ی کشوراسناد رسمدفتر توسط  محل گواهی امضا 
 

  

 اثراجگشتو امضا   

    

 حاریخ  

 

 

 
 آدر  داجشگاه حکیم سبزوار  : 

مدیریت  – 9617976487کد پستی   -  397ص پ  –داجشگاه حکیم سبزوار   -حوحید شهر –شهرستان سبزوار  -خراسان رضو 

 آموزشی

 
 2صفحه 


