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باسمه تعالی

قابل توجه مراجعين محترم امور فارغ التحصيالن موسسه :

************* خواھشمنداست مطالب زير را به دقت مطالعه نمائيد :
** جھت دريافت رونوشت برگه اتمام معافيت تحصيلی  /گواھينامه موقت پايان تحصيالت  /اصل دانشنامه پايان تحصيالت
فارغ التحصيالن ميبايست شخصا ٌ در يکی از روزھا و ساعات يادشده به اين امور مراجعه نمايند .
** اسامی کليه افرادی که مدارک آنھا آماده ميباشد بر روی سايت مرکزی موسسه ) (www.kar.ac.irموجود بوده و افراد پس
از کسب اطمينان از حاضر بودن آن ميتواند در روزھاوساعات فوق الذکر مراجعه نمايند.
** مدارک فوق الذکر فقط به شخص فارغ التحصيل و يا وکيل قانونی ايشان تحويل ميگردد .
** از کليه فارغ التحصيالن جھت الصاق تمبر به گواھينامه موقت پايان تحصيالت مبلغ ده ھزار﷼ معادل ارزش تمبردريافت
ميگردد.
** کليه فارغ التحصيالنی که دردوران تحصيل از وام دانشجوئی استفاده نموده اند ميبايست قبال ٌ جھت تقسيط وام )نھايتا ٌ ظرف
مدت  ٩ماه از تاريخ فراغت از تحصيلشان( به امور رفاه دانشجوئی مراجعه نمايند .شايان ذکر است قبل از انجام امور فوق الذکر
ھيچگونه مدرکی به فارغ التحصيل تحويل داده نخواھد شد .
** کليه فارغ التحصيالن ذکور از تاريخ فراغت از تحصيل خود  ٦ماه جھت معرفی به نظام وظيفه زمان دارند.برای اينکه اين
قبيل افراد از نظر نظام وظيفه دچار مشکل نگردند بالفاصله بعداز فارغ التحصيلی جھت تسويه حساب و تکميل پرونده به
آموزش واحد محل تحصيل خود مراجعه نمايند درغيراينصورت موسسه در قبال اضافه خدمت وظيفه عمومی و ساير تنبيھات
ناشی از تاخير در اعزام به نظام وظيفه مسئوليتی نخواھد داشت.
** زمان صدور اصل دانشنامه برای فارغ التحصيالن با توجه به مراحل کاری حدودا ٌ بين  ٣-٢سال از زمان ورود پرونده به
دفتر مرکزی ميباشد .
** جھت دريافت دانشنامه فارغ التحصيالن ميبايست با ھماھنگی قبلی تلفنی با امور فارغ التحصيالن اصل گواھينامه موقت پايان
تحصيالتی را که دريافت نموده اند مسترد گردانده ومبلغ چھل ھزارتومان به جساب جام بانک ملت به شماره حساب
 ١٩٠١٩٣٨٦٩٤در وجه موسسه کار واريز نموده واصل فيش مذکور را به امور فارغ التحصيالن ارائه دھند.
** فارغ التحصيالن ذکور که به نظام وظيفه معرفی گرديده اند پس از اتمام سربازی ميبايست اصل و کپی کارت پايان خدمت
و يا گواھی پايان خدمت)صادره از اداره ناجای شھرستان محل خدمت( خودرا به امور فارغ التحصيالن ارائه نمايند و پس
از سه روز کاری ميتوانند مدرک پايان تحصيالت خودرا دريافت نمايند  .شايان ذکراست افرادی که ساکن شھرستان ميباشند
ميتوانند کارت پايان خدمت و يا گواھی پايان خدمت مربوطه را به شماره  ٠٢١-٨٨٥١١٠٤٣فاکس نموده وبا ھماھنگی قبلی
تلفنی پس از سه روز کاری جھت دريافت مراجعه نمايند .

** برای کليه فارغ التحصيالن ذکور که فاقد کارت پايان خدمت و يا کارت معافيت از سربازی ميباشند بغير از برگه اتمام
معافيت تحصيلی ھيچ مدرک ديگری صادر نخواھد شد و در صورت قبولی در مقطع باالتر ميبايست کپی برگه اعزام خودرا به
دانشگاه محل قبولی ارائه و مدارک ايشان در پاسخ به مکاتبه رسمی آن دانشگاه بصورت محرمانه ارسال خواھد شد  .ضمنا ٌ افراد
فوق الذکر ميتوانند با ارائه گواھی اشتغال به تحصيل معتبر با قيد شماره معافيت تحصيلی جديد خود درخواست صدور گواھينامه
پايان تحصيالت نمايند .

** قابل توجه افرادی که درخواست صدور تائيديه تحصيلی دارند :
تائيديه تحصيلی فقط در پاسخ به نامه رسمی موسسات  ،نھادھا ،دانشگاھھا و  ....صادر ميگردد وپس از صدور به ھيچ عنوان
تحويل فرد فارغ التحصيل نخواھد شد و فقط محرمانه از طريق اداره پست ارسال ميگردد .

** قابل توجه کليه فارغ التحصيالنی که از وام دانشجويی استفاده نمده اند :
ايندسته از فارغ التحصيالن از تاريخ فراغت از تحصيل خود  ٩ماه جھت تقسيط وام مربوطه مھلت داشته و قبل از اتمام مھلت
مذکور می بايست جھت تقسيط وام به تھران ) امور دانشجويی ( مراجعه و اقدام الزم بعمل آورند  .ضمنا تحويل ھر گونه
مدرک تحصيلی به ايشان منوط به تقسيط و يا تسويه وام ميباشد .
شايان ذکر است در غير اينصورت مسئوليت تسويه يکجا و پرداخت جريمه متعلقه به وام مذکور برعھده خود دانشجو خواھد بود
.
درضمن شماره ھای تماس جديد موسسه ٨٨٥٣٥٩٤١-٨٨٥٣٥٩٤٠و  ٨٨٥٣٥٩٤٤می باشد

از شما عزيزانی که با مراجعه به سايت موسسه از مراجعه حضوری و تلفنی به اين امور خودداری می نمائيد کمال تشکر را
دارد .

حوزه معاونت آموزشی موسسه

