
 

    فارغ التحصیلی ويه حسابفرم تس                  

 الف: مشخصات دانشجو:

 گرايش: رشته تحصيلي: شماره دانشجويي: نام و نام خانوادگي:

 كوچه: خيابان: شهر/شهرستان: نشاني محل سكونت: استان:

 ايميل: تلفن ثابت: تلفن همراه: پالك:

 ب: تقاضای بررسی وضعیت مالی و اخذ  تسويه حساب

..../......../.............. به دليل  فراغت از تحصيل تقاضای بررسي وضعيت مالي و اخذ تسويه حساب را دارم و نسبت بهه اينجانب دارنده مشخصات ياد شده، در تاريخ ....

ف نانچه در هر زمهان خهالتسويه حساب خود با مراجع ذيربط )به شرح ذيل( اقدام و اعالم مي دارم: هيچگونه بدهي و يا امانتي از اموال دانشگاه به عهده ندارم و چ

 ادعای مزبور محرز شود دانشگاه مجاز خواهد بود عالوه بر وصول مطالبات خود نسبت به دريافت ضرر و زيان حاصله نيز اقدام نمايد.

 دام نموده ام.وختگان اقهمچنين با توجه به فارغ التحصيلي نسبت به دريافت كد رهگيری به شماره ...........................................از كانون دانش آم

 

 امضای دانشجو/تاريخ                                                                                                                                                                                         

  ج: تايیديه تسويه حساب

 ی/کارشناس رشتهگروه آموزش-1

....................... با معدل كل............................ ، مقطع .............................گرايش .................دانشجوی فوق الذكر تعداد .................. واحد درسي را در رشته ..................

تحصيلي ................................... با موفقيت به اتمام رسانيده و از تاريخ ............................ به علت سال  تابستان    دوم  اولدر نيمسال  كارشناسيكارداني

    فراغت از تحصيل ارايه هرگونه خدمات آموزشي در مورد ايشان ممنوع مي باشد.

 باشد. نامبرده دارای..................واحد معادلسازی مي -

                            فوق الذكر .......................واحد معرفي به استاد سپری نموده است. -

 )نيمسالهای................................(. تحصيلي استفاده كرده است.مرخصي از ..................نيمسال ردانشجود -
                                                  امضای مسئول مربوطه / تاريخ ......................است.                                                                                      نامبرده انتقالي ازمركز..................  -

 فرهنگیامور  -2

 وام دانشجويی 1-2

 .فاقد وام ميباشدتسويه حساب نهايي وام صورت پذيرفت ط صادر گرديدبرای دانشجوی فوق الذكر دفترچه اقسا

 معافیت تحصیلی 2-2

 .نمي باشد دانشجو دارای معافيت تحصيلي مي باشد

 کارت دانشجويی 3-2

  كارت دانشجويي از دانشجو دريافت و پيوست گرديد

   . تعهد نامه دفترخانه اسناد رسمي به شماره .........................ارائه نمود استدانشجو كارت دانشجويي خود را مفقود نموده است و 

                                                                                                   امضای مسئول مربوطه / تاريخ                                                                                                                                                                                
 

 امور مالی -3

                                                  امضای مسئول مربوطه / تاريخ                                          تمام تسويه حساب مربوط به اين قسمت انجام گرديد و دانشجو فاقد هرگونه بدهي مي باشد.

 کتابخانه -4

                                                  ل مربوطه / تاريخامضای مسئو                      تمام تسويه حسابهای مربوط به اين قسمت انجام گرديد                                                                             

  

 بايگانی-5

                                                  امضای مسئول مربوطه / تاريخ                                                                                                           .      پرونده تحصيلي نامبرده بدون نقص ميباشد

 فارغ التحصیالن -6

                                                  امضای مسئول مربوطه / تاريخ                                          .                               با توجه به مراتب باال صدور گواهي موقت دانش آموخته بالمانع مي باشد
                                            

 معاونت مرکز  -7

 نظر به اظهار نظر كارشناسان مربوطه و با توجه به اينكه دانشجوی ياد شده فارغ التحصيل مي باشد تسويه حساب ياد شده بالمانع مي باشد.

       امضای مسئول مربوطه / تاريخ                                                                                                                                                                                  
    

 

 
 

 کانون  علمی کاربردی مرکز آموزش

 وکالی دادگستری مرکز


