فرآيند صدور دانشنامه
فطایٌس صسٍض ٍ اضسال زاًطٌاهِ تصَضت پستی:
جْت صسٍض ٍ اضسال زاًطٌاهِ ٍ ضیعًوطات لاتل تطجوِ ،تىویل ٍ اضسال هساضن تِ ضطح شیل ضطٍضی هی تاضس.
 -1فطم زضذَاست اضسال هسضن ( جْت زضیافت ولیه ًوائیس)..
ٍ -2اضیع هثلغ ( 380/000ضیال هعازل ّ 38عاض تَهاى) تِ حساب زضآهسّای اذتصاصی زاًطگاُ تِ ضواضُ حساب
ً 1443092990عز تاًه تجاضت ضعثِ زاًطگاُ اضان تاتت ّعیٌِ ّای :صسٍض  ،توثط  ،لویٌت پست سفاضضی ٍ
اضسال اصل فیص ٍاضیعی تا زضج ًام ٍ ًام ذاًَازگی واهل(اهىاى پطزاذت اظ ططیك واضت ذَاى تِ صَضت حضَضی
ًیع هیسط هیثاضس).
 -3تحَیل اصل زاًطٌاهِ پایاى تحصیالت (زٍضُ ّای لثل)
 -4تصَیط واضت پایاى ذسهت یا هعافیت زائن )تطای آلایاى(
 -5تصَیط ضٌاسٌاهِ (تواهی صفحات)
 - 6تصَیط واضت هلی
 -7چْاض لطعِ عىس  3*4جسیس  ،تسٍى ضٍتَش ٍ توام ضخ پطت ًَیسی ضسُ تاضس
 -8تماضاًاهِ وتثی هثٌی تط زضذَاست زاًطٌاهِ ّوطاُ تا ضواضُ تلفي ّوطاُ تا آزضس واهل پستی
 -9تصفیِ حساب واهل ٍام ّای زضیافتی تا ازاضُ ضفاُ زاًطگاُ( .تلفي ازاضُ ضفاُ)0 86-34173408 :
زاًص آهَذتگاى زٍضُ ضٍظاًِ هی تایست جْت زضذَاست لغَ تعْس آهَظش ضایگاى ذَز اظ ططیك ساهاًِ ساظهاى
اهَض زاًص آهَذتگاى تِ آزضس  / https: // portal.saorg.irالسام ًوایٌس.
زاًص آهَذتگاى هتعْس تِ ذسهت زتیطی  :تىویل فطم ذالصِ سَاتك ذسهتی ٍ ًاهِ اتوام تعْس اظ آهَظش ٍ
پطٍضش جْت هتعْسیي ذسهت تِ ساظهاى آهَظش ٍ پطٍضش

زاًص آهَذتگاى زٍضُ ضٍظاًِ
ً -1اهِ تِ واض تط حسة ضٍظ ،هاُ ،سال اظهحل واض (تِ ّوطاُ تائیسیِ ساظهاى تاهیي اجتواعی استاى )
 -2سَاتك پطزاذت تیوِ اظ هحل اضتغال زض صَضت ًساضتي ساتمِ واض .
ً-3اهِ عسم واضیاتی اظ ازاضُ ول واض ٍاهط اجتواعی استاى هحل سىًَت (الظم تصوط است فطصت ثثت ًام زض
هَسسات واضیاتی  6هاُ تعساظ تاضید فاضغات اظ تحصیل السام تطای اضتغال ًوَزُ ٍپس اظ گصضت ضص هاُ ًاهِ
عسم واضیاتی صازض گطزز.
.آزضس پستی زاًطگاُ اضان  :تِ آزضس اضان – تلَاض هیطظای ضیطاظی جٌة پاضن اهیط وثیط – زاًطگاُ اضان
صٌسٍق پستی 879وس پستی38156- 8 -8138- :
پس اظ آهازُ ضسى زاًطٌاهِ ،اصل زاًطٌاهِ ّوطاُ تا ضیع ًوطات هطتَطِ تا پست سفاضضی تطای هتماضی اضسال
ذَاّس ضس .فطایٌس صسٍض زاًطٌاهِ اظ تاضید ٍصَل تماضاًاهِ هططٍط تِ واهل تَزى هساضن فَق الصوط  ،حسالل
چْاضهاُ هی تاضس ٍتِ ًاهِ ّای فالس وس پستی تطتیة اثط زازُ ًرَاّس ضس.

