
  1  

 

 مقطع کارشناسی صدور مدرک المثنی )گواهینامه موقت (و روند شرایط 
 

 به شرح زیر: (2)صفحه شماره تکمیل فرم استشهاد محلی (1

 تکمیل مشخصات سه نفر شاهد مبنی بر مفقودی مدرک گواهینامه موقت و امضای شهود 

 تایید صحت امضای یک نفر از شهود توسط دفتر اسناد رسمی 

  متقاضیتکمیل مشخصات 

 تایید صحت امضای متقاضی توسط دفتر اسناد رسمی 

 z.afchangi@hsu.ac.ir    به ایمیل استشهاد فرمتصویر ارسال  (2

 حصیالنتوسط اداره فارغ التبررسی مدارک و مستندات  (3

صورتی که در  ،باید از بخش فارغ التحصیالن استعالم نماید ماه  انتظار متقاضی 3 ازبعد

 الزامی است : زیر مراحل اشد انجاممدرک المثنی بصدور حائز شرایط 

 (3)صفحه شماره تعهد نامهتکمیل فرم  (4

ریال به شماره حساب زیر نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی   000/500/2واریز مبلغ  (5

 سبزواری  نام در آمد اختصاصی دانشگاه حکیم ایران به

 4001،1099،0302،0014شماره حساب 

 2201،0000،4001،1099،0302،0014IRشماره شبا 

 3191،0996،0120،0060،0200،0000،0011،01واریز شناسه 

 و فرم تعهد نامه به آدرس اصل استشهاد محلی تکمیل شده ، واریزی ارسال اصل رسید (6

کد پستی  – 397پ  ص سبزواری حکیم دانشگاه-توحیدشهر-سبزوار – رضوی خراسان)  

 صدور گواهی نامه موقت کارشناسی المثنی(جهت  –اداره دانش آموختگان  – 9617976487

 

 ارسال پستی مدرک المثنی صادر شده  (7

در صورت تکمیل بودن کلیه مدارک ارسالی توسط دانشجو و احراز اصالت آنها مدرک 

 پست خواهد شد .   دانش آموختهصادر و به آدرس 
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 باسمه تعالی

 فناوری()وزارت علوم تحقیقات و 

 )فرم استشهاد محلی (

به )تربیت معلم سبزوار سابق(م سبزواری یصادره از دانشگاه حک گواهینامه موقتگواهی می دهیم: ذیل امضاکنندگان  اناینجانب

دارای شناسنامه شماره .....................فرزند ................................متعلق به خانم /آقای ..................مورخ .............................شماره 

               ....................خیابان ...... .................ساکن شهرستان ............متولد سال.................   صادره از   ..................... وکد ملی ...................

 مفقود شده است. .... ...............پالک 
 

 : نفراول سکونت محل ونشانی خانوادگی ونام نام–1

 نفراولامضا 

 

 : دوم نفر سکونت محل ونشانی خانوادگی ونام نام – 2

 نفردومامضا 

 

 : سوم نفر سکونت محل ونشانی خانوادگی ونام نام – 3

 نفرسومامضا 

 

 کالنتری محل/ یکی از سازمان های دولتی یا یکی نهاد انقالبی()محضر اسناد رسمی/   :رسمی مراجع از تاییدیکی محل -4

 

 

 صحت امضای یک نفر از شهود توسط دفتر اسناد رسمی : تایید محل
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صورتی پس از بررسی مدارک و مستندات الزم در .د رسمی تایید گردد نادر دفتر اسنیز متقاضی ی الزم است صحت امضا

مدرک المثنی به آدرس حداکثر سه ماه پس از دریافت درخواست ،که متقاضی دارای شرایط صدور مدرک المثنی باشد

 پست خواهد شد. مندرج در ذیل این فرم

 مدارک الزم:
 3*4قطعه عکس یک  -صفحه اول شناسنامه )شناسنامه جدید صفحه دوم هم الزم است(کارت ملی و کپی برابر با اصل کپی برابر با اصل 

 : متقاضیو شماره همراه  سکونت محل نشانی؛خانوادگی ونام نام

 متقاضی امضا

 

 

 : توسط دفتر اسناد رسمی تاییدصحت امضای متقاضی محل
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 فرم تعهد نامه

 باسمه تعالی

 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

 تعهد نامه 

 صادره از                       و کد ملی                     ارای شناسنامه شمارهد  فرزند   اینجانب

از دانشگاه حکیم سبزواری که                فارغ التحصیل سال    متولد          

دریافت نموده ام . ضمن تقدیم یکبرگ                   مورخ    خود را به شماره  گواهینامه موقت

فوق الذکر را مفقود نموده ام) شده است( و  گواهینامه موقتیده اعالم میدارم استشهاد محلی که تایید مراجع صالحیت دار رس

مذکور پیدا شد آن را در اسرع وقت به اداره کل فارغ التحصیالن تحویل نمایم و در  گواهینامه موقتتعهد مینمایم در صورتیکه 

 صورتیکه مورد سوء استفاده قرار گیرد عواقب مترتب بر آن را می پذیرم.

 و نام خانوادگی نام

 امضاء

 تاریخ

 

 

 قاضی:تآدرس کامل م

 

 شماره همراه:

 

 


