
 جهت دریافت دانشنامه مراحل زیر را انجام دهید: 

 موقت گواهی کپی و اصل  

 اصل و کپی وضعیت نظام وظیفه 

  تومانی بدون احتساب تمبر پشت گواهینامه موقت 500عدد تمبر  2یک عدد تمبر هزار تومانی از بانک ملی یا 

  رنگی باز زمینه سفید  4در  3یک قطعه عکس 

 شهریه مرکز دریافت کنید و به همراه داشته باشید. از امور حساب تسویه نامه 

  .الزم به ذکر است در صورت عدم حضور شخص دانشجو جهت دریافت دانشنامه، وجود وکالت نامه محضری الزامی می باشد 

 می باشد . 13:30الی 8:30از ساعت  و سه شنبه روزهای یکشنبهاجعه جهت دریافت دانشنامه زمان مر 

  اگر کاردانی را از دانشگاه علمی کاربردی دریافت ه باشید. دریافت دانشنامه کارشناسی مراجعه می نمایید حتماً باید دانشنامه مقطع کاردانی را به همراه داشتدر صورتیکه برای
 اشید.نیز را به همراه داشته ب  4در  3تومانی و عکس  1000کرده اید و هنوز دانشنامه نگرفتید ، گواهی موقت کاردانی و تمبر 

 
سمت  -فهانیخیابان هاتف اص -بلوار هوشنگ مرادی کرمانی -بلوار جمهوری اسالمی -کاربردی واحد استانی کرمان جهت دریافت دانشنامه: کرمان-آدرس دانشگاه جامع علمی

 می باشد. 112داخلی نگهبانی  034-42،13213382شماره  - 3ساختمان شماره  -چپ

  دانشنامه فردی را تحویل بگیرد نیاز به ارائه مدارک بدون نقص و و کالت محضری می باشداگر شخص دیگری می خواهد. 

 

 جهت دریافت دانشنامه مراحل زیر را انجام دهید: 

 موقت گواهی کپی و اصل  

 اصل و کپی وضعیت نظام وظیفه 

  پشت گواهینامه موقتتومانی بدون احتساب تمبر  500عدد تمبر  2یک عدد تمبر هزار تومانی از بانک ملی یا 

  رنگی باز زمینه سفید  4در  3یک قطعه عکس 

 از امور شهریه مرکز دریافت کنید و به همراه داشته باشید. حساب تسویه نامه 

  .الزم به ذکر است در صورت عدم حضور شخص دانشجو جهت دریافت دانشنامه، وجود وکالت نامه محضری الزامی می باشد 

  می باشد . 13:30الی 8:30زمان مراجعه جهت دریافت دانشنامه روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 

 نی را از دانشگاه علمی کاربردی دریافت در صورتیکه برای دریافت دانشنامه کارشناسی مراجعه می نمایید حتماً باید دانشنامه مقطع کاردانی را به همراه داشته باشید. اگر کاردا
 نیز را به همراه داشته باشید.  4در  3تومانی و عکس  1000ید و هنوز دانشنامه نگرفتید ، گواهی موقت کاردانی و تمبر کرده ا

 
سمت  -خیابان هاتف اصفهانی -بلوار هوشنگ مرادی کرمانی -بلوار جمهوری اسالمی -کاربردی واحد استانی کرمان جهت دریافت دانشنامه: کرمان-آدرس دانشگاه جامع علمی

 می باشد. 112داخلی نگهبانی  034-24،32133821شماره  - 3ساختمان شماره  -چپ

 اگر شخص دیگری می خواهد دانشنامه فردی را تحویل بگیرد نیاز به ارائه مدارک بدون نقص و و کالت محضری می باشد. 

 

 جهت دریافت دانشنامه مراحل زیر را انجام دهید: 

 موقت گواهی کپی و اصل  

  کپی وضعیت نظام وظیفهاصل و 

  تومانی بدون احتساب تمبر پشت گواهینامه موقت 500عدد تمبر  2یک عدد تمبر هزار تومانی از بانک ملی یا 

  رنگی باز زمینه سفید  4در  3یک قطعه عکس 

 از امور شهریه مرکز دریافت کنید و به همراه داشته باشید. حساب تسویه نامه 

  م حضور شخص دانشجو جهت دریافت دانشنامه، وجود وکالت نامه محضری الزامی می باشد.الزم به ذکر است در صورت عد 

  می باشد . 13:30الی 8:30زمان مراجعه جهت دریافت دانشنامه روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 

  را به همراه داشته باشید. اگر کاردانی را از دانشگاه علمی کاربردی دریافت در صورتیکه برای دریافت دانشنامه کارشناسی مراجعه می نمایید حتماً باید دانشنامه مقطع کاردانی
 نیز را به همراه داشته باشید.  4در  3تومانی و عکس  1000کرده اید و هنوز دانشنامه نگرفتید ، گواهی موقت کاردانی و تمبر 

 
سمت  -خیابان هاتف اصفهانی -بلوار هوشنگ مرادی کرمانی -بلوار جمهوری اسالمی -: کرمانکاربردی واحد استانی کرمان جهت دریافت دانشنامه-آدرس دانشگاه جامع علمی

 می باشد. 112داخلی نگهبانی  034-24،32133821شماره  - 3ساختمان شماره  -چپ

 اگر شخص دیگری می خواهد دانشنامه فردی را تحویل بگیرد نیاز به ارائه مدارک بدون نقص و و کالت محضری می باشد. 

 


