
 .أَقْدارُکُمْ تَبَیَّنَ الْعِلْمِ فِى تَکَلَّمُوا

 (ع) علی امام.     گردد روشن شما قدر تا گویید سخن عالمانه
              

           ــرم تســویـه حـسـابــــــف                      آموزشه ـنسخ

 جج

 از ......................................... صادره ..................................... به شماره شناسنامه ...............................................................رزند .............................................................. فاینجانب خانم 

 ..............................................................................  دانشجوی رشته....................  سال............. ماه ...........  متولد روز.............................................................  ملی (با کد شناسایی ) 

   : را دارم حساب جهت یکی از موارد ذیل تسویهدرخواست ....................................................................  به شماره دانشجویی ......................................................... قطعم

 قبولی تکمیل ظرفیت یا نیمه متمرکز                انتقال           اخراج آموزشی               انصراف                فارغ التحصیل           

 تذکر مهم: چنانچه تغییرات اطالعات فردی در شناسنامه داشته اید لطفا کپی تغییرات ارائه شود.*** 

 ..........................................  : تماس ضروری ماره ............................................................................................................. ش: .......................................................آدرس محل سکونت 

 

 

  

 دکتر هاجر باختری ابراهیم سرایی            مینا رافعی                                                               دکتر امیر حسین آشنا       

 معاونت آموزشی                          دانش آموختگان                                            مدیر تحصیالت تکمیلیکارشناس 

 

 امضاءمهر و محل  مالحظات واحد مربوطه ردیف

 تحصیالت تکمیلی پژوهش  1
 پایان نامهدریافت یک نسخه 

 دریافت کدرهگیری ثبت پایان نامه

 

 آموزش تحصیالت تکمیلی 2
  باشد.....ریال می بدهی به صندوق رفاه در مقطع قبلی .....................

 فارغ التحصیلی نامبرده بالمانع است.

 

 کتابخانه 3
 شد..................از دانشجوی مقطع ............... انجام  یک نسخه اخذ

 دانشجو به کتابخانه بدهی ندارد.

 

  مبلغ بدهی به صندوق رفاه ..................................  ریال می باشد. صندوق رفاه دانشجویی 4

 واحد دانشجویی 5
 

 دانشجوی نامبرده به این واحد هیچ گونه بدهی ندارد.
 

 واحد مالی 6
.............................  ریال بابت هزینه دانش آموخته بدهی ندارد و مبلغ 

 تمبر و تایید مدارک در وزارت علوم ازایشان دریافت شد.

 

 الصاق کارت دانشجویی



 .أَقْدارُکُمْ تَبَیَّنَ الْعِلْمِ فِى تَکَلَّمُوا

 (ع) علی امام.     گردد روشن شما قدر تا گویید سخن عالمانه
              

           ــرم تســویـه حـسـابــــــف                      دانشجوه ـنسخ

 جج

 از ......................................... صادره .................................................................................................... به شماره شناسنامه رزند .............................................................. فاینجانب خانم 

 ..............................................................................  دانشجوی رشته....... ............. سال............. ماه ...........  متولد روز.............................................................  با کد شناسایی ) ملی (

   : را دارم حساب جهت یکی از موارد ذیل تسویهست درخوا....................................................................  به شماره دانشجویی ......................................................... قطعم

 قبولی تکمیل ظرفیت یا نیمه متمرکز                انتقال           اخراج آموزشی               انصراف                فارغ التحصیل           

 لطفا کپی تغییرات ارائه شود.تذکر مهم: چنانچه تغییرات اطالعات فردی در شناسنامه داشته اید *** 

 ................ .......................... : تماس ضروری ماره ......................................... ش: ...........................................................................................................................آدرس محل سکونت 

 

 

 

 دکتر هاجر باختری ابراهیم سرایی            مینا رافعی                                                               دکتر امیر حسین آشنا       

 نت آموزشیمعاو                          کارشناس دانش آموختگان                                            مدیر تحصیالت تکمیلی

 

تکمیل 

 شود
 امضاءمهر و محل  مالحظات واحد مربوطه ردیف

ی 
ت تکمیل

ال
صی

ط تح
توس

 

 پژوهش تحصیالت تکمیلی 1
 دریافت یک نسخه پایان نامه

 دریافت کدرهگیری ثبت پایان نامه

 

 آموزش تحصیالت تکمیلی 2
 باشد.........ریال می بدهی به صندوق رفاه در مقطع قبلی .....................

 فارغ التحصیلی نامبرده بالمانع است.

 

ت
شـجـــــو

ـوسطـ دان
 کتابخانه 3 

 از دانشجوی ارشد یک نسخه پایان نامه دریافت شد.

 دانشجو به کتابخانه بدهی ندارد.

 

  ریال می باشد.مبلغ بدهی به صندوق رفاه ..................................   صندوق رفاه دانشجویی 4

 واحد دانشجویی 5
 

 دانشجوی نامبرده به این واحد هیچ گونه بدهی ندارد.

 

 واحد مالی 6
دانش آموخته بدهی ندارد و مبلغ .............................  ریال بابت هزینه 

 تمبر و تایید مدارک در وزارت علوم ازایشان دریافت شد.

 



 .أَقْدارُکُمْ تَبَیَّنَ الْعِلْمِ فِى تَکَلَّمُوا

 (ع) علی امام.     گردد روشن شما قدر تا گویید سخن عالمانه
              

           ــرم تســویـه حـسـابــــــف                     مالی ه ـنسخ

 جج

 از ......................................... صادره ..................................... به شماره شناسنامه ...............................................................رزند .............................................................. فاینجانب خانم 

 ..............................................................................  دانشجوی رشته....................  سال............. ماه ...........  متولد روز.............................................................  ملی (با کد شناسایی ) 

   : را دارم حساب جهت یکی از موارد ذیل تسویهدرخواست ....................................................................  به شماره دانشجویی ......................................................... قطعم

 قبولی تکمیل ظرفیت یا نیمه متمرکز                انتقال           اخراج آموزشی               انصراف                فارغ التحصیل           

 تذکر مهم: چنانچه تغییرات اطالعات فردی در شناسنامه داشته اید لطفا کپی تغییرات ارائه شود.*** 

 ..........................................  : تماس ضروری ماره ....................................... ش.............................................................................................................................: آدرس محل سکونت 

 

 

 دکتر هاجر باختری ابراهیم سرایی            دکتر امیر حسین آشنا                                                               مینا رافعی       

 معاونت آموزشی                          تحصیالت تکمیلیمدیر                              کارشناس دانش آموختگان               

تکمیل 

 شود
 امضاءمهر و محل  مالحظات واحد مربوطه ردیف

ی 
ت تکمیل

ال
صی

ط تح
توس

 

 وهش تحصیالت تکمیلیژپ 1
 دریافت یک نسخه پایان نامه

 دریافت کدرهگیری ثبت پایان نامه

 

 آموزش تحصیالت تکمیلی 2
 باشد.ریال می ....... بدهی به صندوق رفاه در مقطع قبلی .....................

 بالمانع است.فارغ التحصیلی نامبرده 

 

ت
شـجـــــو

ـوسطـ دان
 کتابخانه 3 

 از دانشجوی ارشد یک نسخه پایان نامه دریافت شد.

 دانشجو به کتابخانه بدهی ندارد.

 

  باشد.........ریال می .......................................مبلغ بدهی به صندوق رفاه صندوق رفاه دانشجویی 4

 واحد دانشجویی 5
 

 دانشجوی نامبرده به این واحد هیچ گونه بدهی ندارد.
 

 واحد مالی 6
دانش آموخته بدهی ندارد و مبلغ .............................  ریال بابت هزینه 

 تمبر و تایید مدارک در وزارت علوم ازایشان دریافت شد.

 


