
 تحصیلی رکامد پُست درخًاستصدير ي  پیگیری ريود                                            

بِ لسوت فارؽ التحظیالى داًشگاُ طٌؼتی زیر ّویي برگِ لبل از ّرگًَِ الذام جْت دریافت یا پست هذرن، هذارن زیر را بِ آدرس پستی لیذ شذُ در : تًجٍ

 ًواییذ:ارٍهیِ آلای جْاًگیری پست 

 :گًاَی مًقتبرای صدير مدارک جُت ارسال بٍ داوشگاٌ

 .با پیش زهیٌِ سفیذ )ػکس کپی لابل لبَل ًوی باشذ( از ػکاسی رًگی برٍز 3*4لغؼِ ػکس  2 -

  بريزٍضؼیت ًظام ٍظیفِ تظَیر  -

 :داوشىامٍبرای صدير مدارک جُت ارسال بٍ داوشگاٌ

 زهیٌِ سفیذ )ػکس کپی لابل لبَل ًوی باشذ(رًگی برٍز از ػکاسی با پیش  3*4لغؼِ ػکس  2 -

 بريزتظَیر ٍضؼیت ًظام ٍظیفِ  -

 ارسال اطل گَاّی هَلت ّواى همغغ -

 کارشٌاسی ارشذ( -کارشٌاسی -داًشٌاهِ ّای هماعغ پاییي تر )هماعغ پاییي شاهل: کارداًی تظَیرارسال  -

 اًجام گیرد.لبل از ّر الذام دیگر حتوا بایذ تسَیِ کاهل با طٌذٍق رفاُ داًشگاُ  -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  :صدير مدرک فرآیىد

 .ًواییذپیگیری  را هربَعِ ی داًشکذُاز کارشٌاس  )بخظَص تاییذیِ پیش داًشگاّی( ابتذا ًَالظات پرًٍذُ -1

 .هذرن طادر خَاّذ شذ در پرًٍذُ، َرت ػذم ًَالضدر ط -2

  لابل رٍیت هی باشذ. سایت داًشگاُ لسوت فارؽ التحظیالى در طادر گردیذُ استآًاى  گَاّی هَلتلیست اساهی کساًی کِ  -3

 )فمظ بِ سایت هراجؼِ شَد ٍ از ّرگًَِ تواس تلفٌی خَدداری فرهاییذ(.

 آلای جْاًگیری ّواٌّگ شَیذ. کارشٌاس فارؽ التحظیالىبا  هذرن پست یا دریافت جْت خَد ًامبؼذ از رٍیت  -4

 :ي داوشىامٍ گًاَی مًقت ست مدرکدرخًاست پُ فرآیىد
تواس  ثریابا هذیر سیستن خاًن   رهسػبَرٍ  ًام کاربریدریافت ٍ  تاریخ اػتباردریافت  ،هذرن ثبت درخَاست پستجْت  ،در طَرت فارؽ التحظیلی -1

 حاطل ًواییذ.

 خَد را در ساهاًِ ثبت ًواییذ. هذرندرخَاست پست  -2

برٍز لیذ  ٍُ تاریخ زدُ شَد. )شوارُ تواس ثابت ٍ ّورا ءاهضا َاستِ شذُ را تکویل ٍ حتوا فرمدر فرم هربَعِ اعالػات ختکویل فرم ارسالی پست ) -3

 .(شَد(

 پست خَاّذ شذ. ،ًَبت دّی عبك الَیتارسال تَسظ کارشٌاس فارؽ التحظیالى، هذرن جْت ساهاًِ پست  تاییذدر طَرت  -4

 .را ارجاع دّیذٍ دٍبارُ درخَاست  ٍیرایشتَسظ کارشٌاس فارؽ التحظیالى، هَرد را  ساهاًِ پست ػذم تاییذدر طَرت 

 

  حصیالن آقای جُاوگیری پست وماییدالت فارغ ادارٌ بٍ را َمیه برگٍ تًجٍقسمت باید تمام مدارک قید شدٌ در  مدرک،قبل از درخًاست پست. 

  ،را تیک دار ومایید. خًد قبلجُت دریافت مدارک مقطع مربًطٍ در فرم برای تسریع در ريود کار 

  رقمی از پست بٍ عُد خًد داوشجً می باشد. 61ضمىاً یادآير می شًد کلیٍ پیگیری َای الزم جُت دریافت مرسًلٍ، از زمان دریافت کدرَگیری 

 



 

                      uut.ac.irsaeed_jahangiri                  تحَیل هذرن -پست هذرنساهاًِ  -ساهاًِ سجادکارشٌاس آلای سؼیذ جْاًگیری : 

 uut.ac.irhbehboodnia                            هذرن یٍِ تاییذ هماعغ باالتر تحظیلی یِتاییذ کارشٌاسبْبَدًیا: ّادی آلای 

 uut.ac.irm.hassanzadeh                   ٍ اهَرات هربَط بِ فارؽ التحظیالى طذٍر هذرنکارشٌاس خاًن هیٌا حسي زادُ: 

 

 

 

 آقای مُىدس جُاوگیری -ادارٌ فارغ التحصیالن -آمًزش کل -داوشگاٌ صىعتی اريمیٍ – 2آدرس : آذربایجان غربی، اريمیٍ، ابتدای جادٌ بىد، باالتر از گلشُر 

 16611-964  صىديق پستی :     -   16611-66611  پستی :کد 

 39906413216فکس :     

 


