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قبل از ارسال درخواست صدورگواهی موقت،گزارش دانش آموختگی باید در پرونده الکترونیکی دانش آموخته ثبت شده  :1نکته مهم

باشد.بنابراین دانش آموخته ابتدا باید درخواست دانش آموختگی در سامانه جامع ثبت نماید.بعد از اطمینان از تایید و درج گزارش 

دانش آموختگی در پرونده الکترونیکی ،دانش آموخته می تواند تقاضای دریافت مدرک تحصیلی)گواهی موقت( را ارسال نماید.در غیر 

 رهنگام ثبت درخواست دریافت مدرک تحصیلی)گواهی موقت( با خطا مواجه خواهد شد.اینصورت دانش آموخته د

 و پیگیری را از طریق گردش درخواست مشاهده تقاضای صدور مدرک تحصیلی:دانش آموخته می تواند تمامی مراحل 2نکته مهم

 د.نمای

 فرآیند درخواست گواهی موقت  
 فرآیند اقدام کننده مراحل انجام کار

 (و رجوع به بخش پیشخوان خدمت ems.ut.ac.irمراجعه به سامانه جامع آموزش )- دانشجو 1

 تحصیلی و انتخاب لینک آبی درخواست جدید کلیک بر روی گزینه تقاضای دریافت مدارک-

 انتخاب گزینه گواهی موقت پایان تحصیالت-

 تکمیل فرم آدرس پستی-

 بارگذاری و ارسال مدارک گواهی موقت به شرح ذیل:-

 )تصویر صفحه اول شناسنامه و صفحه توضیحات)در صورت وجود 

 تصویر پشت و روی کارت ملی 

  4در  3عکس جدید 

  )در تحصیل به اشتغال و یا گواهی/تصویر کارت پایان خدمت و یا معافیت از خدمت )در صورت وجود 

مقطع  تحصیلی معافیت شماره و باشد کافی اعتبار گواهی اشتغال به تحصیل باید دارای ) ارشد مقطع

زام به خدمت و یا برگ اع/باشد(بانضمام نامه معافیت تحصیلی در مقطع ارشد  شده ذکر درآن نیز ارشد

 مهلت دار

 نمی توانند گواهی موقت بگیرند.تی که شرایط فوق را نداشته باشند،دانش آموختگان مذکر مشمول در صور-

 پرداخت الکترونیکی هزینه صدور گواهی موقت: دانشجو 2

 ریال برای شهرستان( 455000ریال برای تهران و مبلغ  390000)مبلغ 

 تایید و ارسال) جهت ارسال درخواست  به کارشناس آموزش(کلیک بر روی دکمه  دانشجو 3

 بررسی و تایید مدارک بارگذاری شده  و هزینه پرداخت شده  کارشناس دانشکده 4

 مشاهده و بررسی گزارش گواهی موقت  کارشناس دانشکده 5

 آموزشی)آموزش کل دانشگاه تهران(تایید درخواست جهت ارسال به کارشناس اداره کل خدمات  کارشناس دانشکده 6

7 

 

کارشناس اداره کل 

 خدمات آموزشی

 بررسی مدارک بارگذاری شده و هزینه پرداخت شده و تایید 

 

رئیس اداره دانش  8

 آموختگی

 درخواست بررسی و تایید

مدیر کل خدمات  9

 آموزشی دانشگاه

 گواهی موقت تایید و امضا

دبیر خانه معاونت  10

دانشگاهآموزشی   
 ثبت مدارک دانش آموختگی و درج در پرونده الکترونیکی

اداره کل خدمات  11

 آموزشی دانشگاه تهران
 ارسال گواهی موقت  به آدرس دانش آموخته


