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 بخشنامھ نحوه صدور كارنامھ انگلیسي
   

انجام و جهت ممهور شده  دانشکدهصدور کارنامه انگلیسی مربوط به دانشجویان شاغل به تحصیل در پردیس /  - 
و تلفن  303به مهر و پست از طریق دانشگاه به اداره کل خدمات آموزشی (سرکار خانم هدي جیالنی طبقه سوم اتاق 

 گردد.هاي رسمی اعمال میمراجعه نمایند. الزم به ذکر است امر فوق در خصوص کارنامه) 309داخلی 

گردد و پردیس / صرفاً توسط اداره کل خدمات آموزشی اقدام میصدور کارنامه انگلیسی جهت دانش آموختگان  -
 باشند.ها مجاز به ارائه کارنامه نمیدانشکده

بایست در سیستم جامع آموزش منوي پیشخوان خدمت درخواست خود را ثبت نمایند. و از دانش اموختگان می -
 مراجعه حضوري به اداره کل خودداري نمایند.

تومان و کارنامه غیر رسمی  20،000محترم رئیسه دانشگاه، هزینه صدور کارنامه رسمی براساس مصوبه هیأت -
تومان است. دانشجویانی که از  16،000تومان و شهرستان  9،000باشد. هزینه پست در شهر تهران تومان می 10،000

ارنامه انگلیسی به مسئول اداره کل کنند حتماً باید فیش واریزي به حساب اداره را همراه کدانشکده کارنامه دریافت می
اند و یا درخواست کارنامه گردد که دانشنامه دریافت نمودهتحویل دهند. هزینه پست فقط شامل دانش اموختگانی می

 غیررسمی را دارند.

 (به نام معاونت آموزشی دانشگاه 5225557690واریز از طریق شعب بانک ملت به شماره حساب )

باید در زمان درخواست، بازه زمانی پست و ارسال کارنامه را در نظر بگیرند. دانشگاه هیچ تعهدي متقاضیان محترم -
 .هاي دیگر نداردنسبت به برنامه ریزي شخصی یا اتمام مهلت ثبت نام در دانشگاه

امه یا دانش آموختگان باید هنگام ثبت آدرس و همچنین انتخاب نوع کارنامه دقت نمایند. در صورت برگشت کارن-
باشد.استرداد وجه نیز به هیچ عنوان امکان پذیر اشتباه بودن نوع کارنامه مسئولیت آن بر عهده متقاضی می

 .باشدنمی

کنند موظف هستند قبل از ارسال درخواست به دانش آموختگانی که در سامانه درخواست کارنامه ثبت می-
و در صورت وجود هرگونه اشتباه درمتن کارنامه در گردش کارشناس، پیشنویس کارنامه را به دقت مشاهده نمایند 

درخواست براي کارشناس مربوطه پیغام بگذارند. با توجه به مشاهده کارنامه قبل از ثبت درخواست، هیچ گونه 



جهت تغییر عناوین  .اعتراضی از جانب متقاضی پس از صدور، پذیرفته نیست و مسئولیت آن بر عهده متقاضی است
کاتبه توسط دانشکده با دفتر برنامه ریزي دانشگاه ضروریست و خارج از حیطه دسترسی این اداره ها مرشته

 .باشدمی

در صورتیکه که متقاضی تمایل به پست سایر مدارك از جمله دانشنامه ترجمه شده همراه با پاکت کارنامه را دارد،  -
ك مستقر در اداره کل خدمات آموزشی طبقه اول بایست مدارك را پس از ارسال درخواست به دفتر صدور مدارمی

 .مراجعه نمایند 114و شماره تلفن  106جناب آقاي بابایی 

درخصوص دانشجویان انصرافی یا محروم و افرادي که براساس مصوبه شوراي عالی برنامه ریزي حائز شرایط  -
اطالعات آموزشی ثبت شده در سیستم بدلیل نقص  1374دریافت دانشنامه نیستند، و دانش آموختگان قبل از سال 

 .گرددجامع آموزش، کارنامه انگلیسی صادر نمی

 
 
مدیر كل خدمات آموزشي دانشگاه تھران -علي طاھري میرقائد  : امضا کننده  
  

 

  

  

     
 


