
 
 دانش آموختگان دانشگاه حکیم سبزواری  گواهینامه موقت پستی  تقاضانامه ارسال

 
 دانشگاه حکیم سبزواری  آموزشی مدیریت محترم 

 

 : و احترامبا سالم 

مقطت   )پایتان ححیتیال     گوا ینامته موتت   پت  ا  اجاتام مراحتد ادار  ص ا تد      بدین وسیله به آن اداره محترم وکالت  متد د ت     

دارا  .......................فر جتد ...     ............................اینااجب  ............ (  دکتر   کارشناسد ارشد کارشناسد  کارداجد

فتتتتارت التحیتتتتید ستتتتا    .....د ........................... متولتتتت.......  تتتتادره ا  .  کتتتتدملد .................شتتتت اره شناستتتتنامه .............. 

را بته آدر  ییتد ارستا      .................رشتته ...........................    به ش اره داجشتاوید.........................    ...................دوره............

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

گوجه پیگیر  بعد  متوجه اینااجب خوا د بود واین و  ر مدارک درخواستدمفقود شدن احت الد بدیهد اس  عواتب جاشد ا  

 رک  فوق مد باشد .احقاضا به منزله رسید دریاف  مد

 .............................................................................................................................................................: پستد آدر  دتیق 

 

 

 ........................  ش اره   راه   ثاب    ........................ ش اره حلفن ..............................  کد پستد

 

   4001109903020014 حساب به ش اره ح بر الیاتد مدارک  پس   و ینهباب   ز ریا   زار(  دویس )200.000 ض نا مبلغ 

به جام درآمداختیا د  رکز  ج هور  اسالمدمباجک جزد    319109960120006002000000001101واریز  با شناسه

 .واریزج وده وا د فیش را به   راه حقاضاجامه ارسا  مد ج ای   حکی  سبزوار  داجشگاه

IR   4001109903020014 :      شباشماره      22010000 

 حاریخ                                                                                    امضاء واثراجگش    

 
 

 باشد دانش آموخته بعد از تکمیل فرم با مراجعه به یکی از دفترخانه های اسناد رسمی نسبت به الزم به توضیح می

 .اقدام نماید در صفحه دوم  خود  *کپی برابر با اصل کارت پایان خدمتو  ی امضاگواهصحت 

 

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

 را دریافت نموده اند.
 1صفحه



 

 

 
 

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  

 شماره   د رسمی اسنادفتر 

 

 :سالم علیک  

به ش اره   .................................... فر جد ...........................  اینااجب    احتراما خوا ش ند اس  گوا د امضا 

ا   ............................مقط  .. گوا ینامه موت را جه  دریاف   .....................متولد ..................... ...ملد  ......

 داجشگاه حکی  سبزوار  حایید ج ایید .

 

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

 

 

 ی کشوراسناد رسمدفتر توسط  محل گواهی امضا 
 

  

 واثراجگش  امضا   

    

 حاریخ  

 

 

 
 آدر  داجشگاه حکی  سبزوار  : 

مدیریت  – 9617976487کد پستد   -  397ص پ  –داجشگاه حکی  سبزوار   -حوحید شهر –زوار شهرستان سب -خراسان رضو 

 آموزشی

 
 2صفحه 


