فرم تسویه
حساب
بدینوسیله آقای  /خانم  .....................................................فرزند  .........................دارای شناسنامه  ..............................صادره از  .........................دانشجوی رشته ...........................
گرایش  .......................مقطع  ..............................به شماره دانشجویی  ..............................................جهت تسویه حساب نهایی به واحد های مختلف موسسه معرفی میگردد.

ردیف

سمت

امضا

گواهی

1

اداره پذیرش و ثبت
نام
(خانم فرشادنیا)

گواهی می شود پرونده دانشجویی نامبرده دارای کلیه مدارک الزم جهت صدور گواهی فارغ التحصیلی
نداشته .
می باشد و هیچ گونه نقصی ندارد .در مقطع قبلی وام داشته
ضمناً نامبرده مشمول می باشد کارت معافیت – کارت پایان خدمت دارد
انتقالی است انصرافی است اخراجی است
نوع تسویه وی  :فارغ التحصیل است

2

اداره خدمات
آموزشی
(آقای عطوفی نیا)

گواهی می شود نامبرده کلیه واحد های رشته و مقطع تحصیلی مربوطه را با موفقیت گذرانده است و فارغ التحصیل
می باشد.
ضمناً کارت دانشجویی وی دریافت و باطل گردید
/
/
تاریخ دفاع :

3

واحد کتابخانه
(آقای کتابی)

گواهی می شود نامبرده هیچگونه کتابی به این واحد بدهکار نمی باشد.

4

واحد کتابخانه
(آقای کتابی)

گواهی می شود نامبرده یک نسخه از پایان نامه خود را بهمراه  CDبه کتابخانه تحویل داده است

5

کارگاهها و
آزمایشگاهها
(آقای ساغر)

گواهی می شود دانشجوی فوق خسارتی به وسایل کارگاهی و آزمایشگاهی وارد ننموده نموده
خسارت وارده به میزان  .....................................ریال را به مسئول امور مالی بایستی پرداخت نماید.

6

امور تغذیه
(آقای حنطه ای یا
آقای اقبالی)

گواهی می شود نامبرده با امور تغذیه تسویه حساب نموده است.

7

واحد وام دانشجویی
(آقای اقبالی)

بدینوسیله گواهی می شود نامبرده از وام دانشجویی استفاده ننموده است
بدینوسیله گواهی می شود نامبرده از وام دانشجویی به میزان  ...................................................ریال استفاده نموده است
/
/
تاریخ گواهی :
و بدهکار می باشد تسویه نموده است
وام مقطع قبل تسویه شده است

8

امور مالی
(آقای اقبالی)

است .

(( خ ))

گواهی می شود دانشجوی فوق الذکر از لحاظ شهریه واحد های اخذ شده و سایر بدهی های مالی تسویه حساب
نموده و هیچ گونه بدهی ندارد.

