
صورت مفقو قت  گواهی شدن درد مو می  است: پایان انهم  یل الزا موارد ذ نجام   تحصیالت ا

فرم 1     تکمیل 
لتحصیالن  و ا ره افرغ  دا جعه هب ا مرا شدن مدرک( عالم مفقود   ا

بوط 2   مر فرم  فت  سد(  (ردیا واتئید رب ثبت  سناد رسمی هب  رددفتر ا مضاء اه  از ا رسیده باشد)یکی  مضاء هس نفر  قل هب ا اد محلی هک حدا ستشه ا تهیه   هب 

بت 3   نو کثیراالاشتنر رد یک  ید  جرا نشر آن رد یکی از  تحصیلی و
مدرک  ن  فقدا گهی  شد((تهیه آ یل می با شرح ذ گهی هب   )متن آ

نب ..       ا ینج لی ا تحصی
رک   فرزند...مد هم ....... سنا اره شنا شم دارای  صارده از........ ......... از مو   مقطع   رد.. رده  شته ..... صا ی) ...... ر شان ن ضا می شود مدرک را هب  تقا بنده  .از یا باشد ار می  تب ع قد ا یده و اف گرد ود  مفق  ... شماره.. با  ژپواهن   نش  دا عالی  زش  انسسه آمو صفه ین -ا یم راه س قی -هس  شر اورز  کش وار  بست -بل بن  ژپواهن – 46نبش  نش  دا عالی  وزش  سسه آم ید.مو نما رسال      ( ا

اهی باال 4   بند رک مندرج رد  مدا کلیه  یل  تحو سسه ( مو شی  موز شورای آ مجوزاز  خذ  لتحصیالن  وا ره افرغ ا دا  هب ا

   ( مثنی  مدرک ال صدور  ینکه ربای  توهج هب ا ا  م  ردب لتحصیل 
ا افرغ  ز  یدخا نما یی  می باسست   ی را  ه ا نی وهدیچی ووال نی  نو با لل  مرا ک ( مدر شدن  ه  اد تفا لل ا یی ویا ییر با ررا خ شدن  ت مفقود  ازصور پس  د  می گرد ا  م تقاض          تر

فت ره گوا ردیا از  عم  مدرک ا نسبت هبگوهن  دانشناهم  قت یا  ورند.   هیناهم مو را هب عمل آ قت الزم   د ری آن  نگهدا  حفظ  و


