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و شماره دانشجویی .......................... در رشته ی  بدین وسیله تایید میگردد آقای/خانم .............................. فرزند ................ به شماره ملی ........................

  13./........................................ مقطع ................ در تاریخ ..../...

 با معدل ..../.... ) به حروف ........................( فارغ التحصیل شده اند.       

                             ره ی آموزشمدیر ادا   به مؤسسه.......................................... انتقال یافته اند.                اخراج شده اند.                             انصراف داده اند.     

 امضا ،تاریخ ومهر

ی
ض

متقا
 

حداکثر طی -2از کلیه شرایط وقوانین مؤسسه آموزش عالی پیروزان در مورد وضعیت تحصیلی خود اطالع دارد. – 1متقاضی تامبرده متعهد می شود که، 

                رتیب آن تکمیل وهمراه با کارت دانشجویی خود به اداره ی آموزش تحویل دهد.                                                        این فرم را،طبق ت 13)ده روز(از تاریخ ...../....../......10مدت 

 نام ونام خانوادگی ،امضا وتاریخ                                                                                                                                                                          

 رعایت ترتیب در تکمیل جدول زیر ضروری است. – 1

 امضای مسئول هر بخش در جدول ذیل به معنی تسویه حساب کامل متقاضی با آن بخش است. اگر متقاضی بدهی دارد، مبلغ و علت ان قید شود. – 2
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ر

 
 بـــــــخـــــــــــش

 

1 

 گروه آموزشی : 

 ................................................مبلغ بدهی ..................... ریال بابت 

 اخذ شد.                       

 نام و نام خانوادگی، تاریخ، امضاء و مهر                           
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 سلف سرویس : 

 مبلغ بدهی ..................... ریال بابت ................................................

 شد.                        اخذ

 نام و نام خانوادگی، تاریخ، امضاء و مهر                           
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 سایت کامپیوتر : 

 مبلغ بدهی ..................... ریال بابت ................................................

 اخذ شد.                     

 نام و نام خانوادگی، تاریخ، امضاء و مهر                           
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 امور خوابگاه ها : 

 مبلغ بدهی ..................... ریال بابت ................................................

 اخذ شد.                     

 نام و نام خانوادگی، تاریخ، امضاء و مهر                           
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 کتابخانه : 

................................................ مبلغ بدهی ..................... ریال بابت 

 اخذ شد.  

.کارت عضویت کتابخانه عودت شد 

 فایلword وpdf   پایان نامه در قالب لوح فشرده تحویل داده شد 

                   در صورت فارغ التحصیلی پایان نامه تحویل شد 

 نام و نام خانوادگی، تاریخ، امضاء و مهر                           
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 امور مالی : 

متقاضی به دیگر بخش ها بدهکار نمی باشد 

احد مالی ندارد.                                                          متقاضی هیچ گونه بدهی به و 

 

 نام و نام خانوادگی، تاریخ، امضاء و مهر                                               
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 سایت آزمایشگاهی و کارگاهی : 

 ...............................................مبلغ بدهی ..................... ریال بابت 

 اخذ شد.                    

 نام و نام خانوادگی، تاریخ، امضاء و مهر                           
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 امور دانشجویی : 

 معافیت تحصیلی ابطال شده است.)مخصوص مشمولین(   

   نام ونام خانوادگی ،اتاریخ ،امضا ومهر                                                                                                                                         
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 صندوق قرض الحسنه فرهیختگان : 

 ................................................مبلغ بدهی ..................... ریال بابت 

 اخذ شد.                       

 نام و نام خانوادگی، تاریخ، امضاء و مهر                           
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 امور فارغ التحصیالن : 

کارت دانشجویی عودت شده است 

 پرداخت شده چنانچه متقاضی فارغ التحصیل است هزینه فارغ التحصیلی

 است.                                   نام و نام خانوادگی، تاریخ، امضاء و مهر
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 صندوق رفاه و دانشجویان : 

وام دانشجویی دریافت شده است 

 مبلغ .............. وبه حروف................................ریال 

 عودت مبلغ وام است. توضیح : دانشجوی اخراجی یا انصرافی موظف به

 نام و نام خانوادگی، تاریخ، امضاء و مهر                           
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 امور فرهنگی : 

 .دانشجو مذکور هیچ گونه بدهی به واحد فرهنگی ندارد 

 تحویل دانشجو نیست. وسیله ای از واحد فرهنگی هیچ 

                   

 نام و نام خانوادگی، تاریخ، امضاء و مهر                           

 مرکز مشاوره : 7

 ندارد. کور هیچ گونه بدهی به واحد مرکز مشاورهدانشجو مذ 

 تحویل دانشجو نیست.                    هیچ وسیله ای از واحد مرکز مشاوره 

 نام و نام خانوادگی، تاریخ، امضاء و مهر                                                        

 معاونت آموزشی: 14

 نمی باشد         مورد تایید می باشد

 نام ونام خانوادگی ،تاریخ ،امضا ومهر                                                                                                         توضیحات:

 برگه تسویه حساب دانشجو


