در دانشگاه علمی کاربردی ،استعالم و صدور دانشنامه علمی کاربردی بهصورت
اینترنتی وجود ندارد ،بنابراین متقاضی باید بهصورت حضوری و با مراجعه به دانشگاه
.محل تحصیل خود جهت استعالم مدرک تحصیلی خود اقدام نمایند
جهت صدور دانشنامه علمی کاربردی ،در زمان مراجعه به دانشگاه باید به بخش فارغ
التحصیالن و یا آموزش دانشگاه محل تحصیل رجوع کرده و با ارائه کد ملی و شماره
.دانشجویی خود اقدامات الزم برای گرفتن مدرک علمی کاربردی را انجام دهید
برای آگاهی از نحوه صدور دانشنامه علمی کاربردی و پیگیری صدور آنالین و دریافت
.پاسخ سواالت احتمالی خود ،تا انتهای متن با ایران تحصیل همراه باشید

پیگیری صدور آنالین و همچنین +جهت اطالع از نحوه صدور دانشنامه علمی کاربردی
تماس حاصل دریافت راهنمای کامل ورود به سامانه با مرکز مشاوره ایران تحصیل
.فرمایید
)تماس از استان تهران( 9099072952تماس از سراسر کشور و 9099072952
تماس از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد پاسخگویی از  8صبح الی  1شب حتی ایام
تعطیل

صدور دانشنامه علمی کاربردی
متقاضیان می بابست برای دریافت مدرک علمی کاربردی با در دست داشتن مدارک زیر
:به دانشگاه واحد استان مراجعه نمایند
اصل گواهی موقت و یک برگ کپی از آن︎▪
کارت ملی︎▪
)کارت پایان خدمت (برای آقایان︎▪
یک عدد تمبر  1000تومانی قابل تهیه از کلیه شعب بانک ملی︎▪
دو قطعه عکس  3*4زمینه سفید غیر اسکن︎▪

جهت دریافت دانشنامه دانشگاه علمی کاربردی ارائه مدارک ذیل الزامی است و در
.صورت نقص مدرک امکان تحویل دانشنامه وجود نخواهد داشت

مدارک الزم جهت دریافت دانشنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی
اصل گواهی موقت︎▪
اصل کارت پایان خدمت ،معافیت دائم ،پزشکی ،کفالت و… اصل کارت دانشجویی ︎▪
)باالتر (برای آقایان
گواهی اشتغال به تحصیل یا فرم معافیت تحصیلی نظام وظیفه با ذکر شماره و تاریخ ︎▪
)معافیت تحصیلی (با تاریخ اعتبار
اصل شناسنامه یا اصل کارت ملی︎▪
یک قطعه عکس  3*4پرسنلی︎▪
.اصل دانشنامه به خود شخص و یا وکیل قانونی وی تحویل میگردد︎▪
کپی اصل مدرک کاردانی برای دانش آموختگان مقطع کارشناسی︎▪
ارائه نامه تسویه وام دانشجویی از صندوق رفاه وزارت علوم︎▪
یک قطعه تمبر جمهوری اسالمی ایران به ارزش ده هزار لایر (قابل تهیه در کلیه شعب ︎▪
)بانک ملی
نامه تسویه حساب واحد صندوق رفاه دانشجویان با مهر و امضاء رئیس مرکز آموزشی ︎▪
در صورت اخذ وام
نامه اتمام تعهد خدمت در هر یک از مقاطع تحصیلی در صورت داشتن تعهد در متن︎▪
مدت زمان صدور گواهی موقت و دانشنامه دانشگاه علمی کاربردی︎▪
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مدت زمان قانونی جهت صدور گواهی موقت دانشگاه علمی کاربردی
حداقل  7و حداکثر  14روز کاری ،مدت زمان بررسی و تایید گواهینامههای موقت به ︎▪
.طول می انجامد
برای صدور گواهینامه موقت حداکثر  30روز پس از ثبت آخرین نمره در سامانه سجاد ︎▪
(.سامانه قدیم آموزش) و سامانه آموزش هم آوا ،مدت زمان قانونی مورد نیاز خواهد بود

بر ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی و جهت ورود به پیش ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی
.روی لینک قرمز کلیک نمایید

مدت زمان صدور دانشنامه دانشگاه علمی کاربردی
متقاضیان می توانند همزمان پس از دریافت گواهینامه موقت از مرکز آموزشی ،فرم ︎▪
.درخواست صدور دانشنامه را تکمیل و به مرکز آموزشی خود ارائه دهند
حداقل یکسال تمام ،مدت زمان چاپ دانشنامه از تاریخ تکمیل فرم درخواست دریافت ︎▪
دانشنامه علمی کاربردی و ارسال فرم مربوطه از طرف مرکز آموزش به واحد استانی
.میباشد
در صورت عدم چاپ دانشنامه در مدت یک سال تمام از تاریخ ارسال درخواست صدور ︎▪
دانشنامه از سوی مرکز آموزشی ،اخذ شماره نامه و تاریخ ارسال از مرکز محل تحصیل
.و ارائه آن به واحد استانی جهت پیگیری امور الزامی میباشد
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سامانه استعالم مدرک دانشگاه علمی کاربردی
برای تمامی افراد متقاضی استعالم مدرک تحصیلی خود ،سامانه استعالم مدرک دانشگاه
علمی کاربردی فراهم است .دانشجویانی که دروس مصوب خود را با موفقیت به اتمام
رسانده باشند ،جهت دریافت دانشنامه علمی کاربردی
:با استفاده از مدارک زیر مراحل صدور گواهی موقت خود را پیگیری نمایند
تکمیل بودن نمرات︎▪
اصل مدرک دیپلم برای دانشجویان مقطع کاردانی︎▪
اصل مدرک کاردانی برای دانشجویان مقطع کارشناسی︎▪
کاردانی برای دانشجویان ︎▪ تأییدیه دیپلم برای دانشجویان کاردانی و تاییدیه مدرک︎▪
کارشناسی
کپی کامل از صفحات شناسنامه ،کارت ملی ،کارت پایان خدمت︎▪
قطعه عکس ▪︎۶ ۳*۴
اصل کارت دانشجویی︎▪

و پرداخت ثبت درخواست فارغ التحصیلی در سامانه هم آوا دانشگاه علمی کاربردی︎▪
هزینه صدور دانشنامه
) تسویه حساب مالی ( بابت پرداختهای  %۸۵و ▪︎%۱۵
دریافت کد رهگیری از سایت مرکز︎▪

جهت پیگیری وضعیت صدور گواهی موقت می توانید به آدرس اینترنتی
.مراجعه نمایید https://www.uastf11.ac.ir

پیگیری صدور دانشنامه علمی کاربردی
هدف اصلی سامانه مذکور ،استعالم مدرک دانشگاه علمی کاربردی برای استخدام در
ادارات و شرکت های دولتی که به این استعالم نیازمند هستند ،میباشد .تحصیل در
دانشگاه علمی کاربردی به صورت بدون کنکور صورت می گیرد و در حقیقت ،تحصیل
در دانشگاه علمی کاربردی در انواع مقاطع و رشته های تحصیلی تنها به صورت بدون
.کنکور برای افراد متقاضی امکان پذیر است

بر و ویرایش اطالعات ثبت نام علمی کاربردی جهت نام کاربری و رمز عبور هم آوا
.روی لینک قرمز کلیک نمایید

:نکته
الزم به ذکر است ،استعالم و صدور دانشنامه دانشگاه علمی کاربردی بهصورت اینترنتی
وجود ندارد و هر فرد باید بهصورت حضوری و با مراجعه به دانشگاه محل تحصیل
.برای استعالم مدرک تحصیلی خود اقدام کند
هنگام مر اجعه به دانشگاه باید به بخش فارغ التحصیالن و یا آموزش دانشگاه محل
تحصیل رجوع کرده و با ارائه کد ملی و شماره دانشجویی خود اقدامات الزم برای گرفتن
.مدرک علمی کاربردی را انجام دهید

بر روی و انتخاب واحد دانشگاه علمی کاربردی جهت بارگذاری مدارک در سامانه هم آوا
.لینک قرمز کلیک نمایید

کد صحت مدرک تحصیلی
است که شامل :مدارک تحصیلی  pdfبه منظور ترجمه مدارک تحصیلی است ،یک فایل
اسکن شده ،مشخصات فردی مرتبط با درخواست میباشد که بعد از ثبت نام و تایید نهایی
روی کارتابل شخصی متقاضی در سامانه سجاد قرار میگیرد و جهت تایید ترجمهها
توسط دادگستری و امورخارجه بعد از مهر و امضای مترجم رسمی به اصل مدارک
.ضمیمه میشود

و رشته های دانشگاه علمی جهت اطالع از زمان پذیرش دانشگاه علمی کاربردی
.بر روی لینک قرمز کلیک نمایید کاربردی

نکات پایانی دریافت دانشنامه دانشگاه علمی کاربردی
:چنانچه اصل دانشنامه مفقود شده باشد
ارائه اصل و کپی کارت ملی︎▪
ارائه اصل و کپی شناسنامه︎▪
کپی دانشنامه مفقودی︎▪
ارائه دو قطعه عکس پرسنلی ▪︎4*3
در یکی از روزنامههای کثیراالنتشار ،سه بار و هر بار با فاصله حداقل  30روز چاپ ︎▪
آگهی مفقودی دانشنامه
کپی فرم استشهادیه مفقودی مدرک تحصیلی علمی کاربردی به اداره کل دانش آموختگان ︎▪
سازمان مرکزی

سامانه ثبت نام اینترنتی و شرایط ورود به دانشگاه علمی کاربردی جهت اطالع از
.بر روی لینک قرمز کلیک نمایید دانشگاه علمی کاربردی

سواالت متداول در خصوص صدور دانشنامه علمی کاربردی
روند صدور دانشنامه در دانشگاه علمی کاربردی چه مقدار زمان الزم دارد؟ )1

افراد همزمان بعد از اخذ گواهینامه موقت از مرکز آموزشی خود می توانند فرم
درخواست صدور دانشنامه را تکمیل و به دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان
تهران رفته و طی مراحل فوق درخواست خود را ارائه دهند
مدت زمان چاپ دانشنامه از تاریخ تکمیل فرم درخواست صدور دانشنامه و ارسال فرم
.مربوطه به واحد استانی حداقل یکسال تمام می باشد
جهت اطالع از وضعیت صدور دانشنامه از چه طریق می توان کسب اطالع کرد؟ )2
بخش پیگیری  edu.uast.ac.irاز طریق مراجعه به سایت آموزشی سجاد به آدرس
.صدور دانشنامه می توان مطلع شد
آیا امکان تحویل دادن دانشنامه به افراد اول خانواده مانند پدر و مادر وجود دارد؟ )3
خیر ،اصل دانشنامه مانند هر سند اصل حکومتی به خود شخص و یا وکیل قانونی وی
.تحویل می گردد
دانشنامه چه سالهایی در واحد استانی تهران می باشد؟ )4
دانشنامه تمامی دانش آموختگان از ابتدای سال  1381تا کنون که در سامانه سجاد تاریخ
.چاپ دارد
ـ دانشنامه سنوات قبل از  1381در بایگانی راکد واقع در ساختمان مرکزی نگهداری می
.شود
ـ دانشنامه های مربوط به مراکز جهاد دانشگاهی از موسسه جهاد دانشگاهی پیگیری می
شود ،به آدرس خیابان انقالب خیابان وصال شیرازی بعد از بزرگمهر کوچه بلخ پالک 4
در صورتی که اصل دانشنامه مفقود شد ،چه باید کرد؟ )5
بار و هر بار با فاصله حداقل  30روز چاپ آگهی مفقودی در یکی از روزنامه های ▪︎3
کثیراالنتشار
اصل و تصویر کارت ملی︎▪
اصل و تصویر شناسنامه︎▪
تصویر دانشنامه مفقودی︎▪
دوفقره عکس پرسنلی ▪︎4*3
تصویر فرم استشهادیه مفقودی ،مدرک تحصیلی به اداره کل دانش آموختگان سازمان ︎▪
مرکزی به آدرس :خیابان انقالب بین استاد نجات الهی و حافظ نبش کوچه پور موسی
.ساختمان ستاد علمی کاربردی طبقه  2اداره کل دانش آموختگان مراجعه شود
جهت تصحیح مندرجات اشتباه روی دانشنامه چه باید کرد؟ )6

با در دست داشتن اصل و کپی دانشنامه و دو فقره عکس پرسنلی و مستندات مثبوته برای
تصحیح اشتباه از قبیل ( فهرست پذیرفتگان سازمان سنجش  +شناسنامه  +کارت ملی ) به
.اداره کل دانش آموختگان ( آدرس فوق ) مراجعه شود
آیا امکان چاپ دانشنامه با قید فوریت ( حداقل زمان ) وجود دارد؟ )7
:در صورتی که حائز یکی از شرایط ذیل می باشید
الف) مسافر خارج از کشور ( تصویر بلیط یا تصویر ویزا یا پذیرش دانشگاه خارج از
)  ...کشور و
ب) نامه تعین مهلت جهت اخراج از محل کار به دلیل نداشتن اصل مدرک ( دانشنامه )
.برای شاغلین ارگان های دولتی
.ج) نامه عدم اجازه دفاع مقطع باالتر به دلیل نقص پرونده تحصیلی
با مراجعه به محل تحصیل خود میتوانید نسبت به تکمیل فرم درخواست صدور دانشنامه
و ارائه تصویر یکی از مدارک فوق اقدام نماید .زمان چاپ دانشنامه در این
.پروسه حدود یک ماه خواهد بود

خالصه مطالب
در این مقاله سعی بر آن شده است تا صدور دانشنامه علمی کاربردی  +پیگیری صدور
آنالین را برای شما عزیزان به صورت کامل شرح دهیم .چنانچه پس از خواندن این
مقاله ،مجددا سوال یا ابهامی در خصوص صدور دانشنامه علمی کاربردی  +پیگیری
صدور آنالین برای شما عزیزان پیش آمد ،می توانید پاسخ سواالت خود را از
.و کارشناسان مجرب ایران تحصیل دریافت نمایید پشتیبانی آنالین هم آوا طریق

جهت اطالع از نحوه پیگیری صدور دانشنامه علمی کاربردی و همچنین دریافت راهنمای
.تماس حاصل فرمایید کامل ورود به سامانه با مرکز مشاوره ایران تحصیل
)تماس از استان تهران( 9099072952تماس از سراسر کشور و 9099072952
تماس از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد پاسخگویی از  8صبح الی  1شب حتی ایام
تعطیل

