










 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 محل صدور:       سال تولد:                     شماره شناسنامه:             فرزند:                                   نام و نام خانوادگي:     

 شماره دانشجويي                   مقطع                      رشته                         دوره      دانشجوي 

 امضاء                          تعداد واحد انتخابي              تعداد واحد گذرانده                    تاريخ تكميل                

  محروم از تحصيل   پايان دوره مهماني     مرخصي تحصيلي   انصراف   انتقال   غ التحصيلي علت تسويه حساب:  فار
 

  آموزش: -1

 

    امور دانشجويي: -7  

 امضاء تاريخ نام و نام خانوادگي تربيت بدني امضاء تاريخ نام و نام خانوادگي آموزش دانشكده

صنننقدور  نننرن ا   نننق   اءامض تاريخ نام و نام خانوادگي آموزش پرديس

 با را علوم)ع(

 امضاء تاريخ نام و نام خانوادگي

امنننور دانشنننجويا   -2

 شاهد و ايثارگر

 امضاء تاريخ نام و نام خانوادگي وسايل و اموال خوابگاه امضاء تاريخ نام و نام خانوادگي

نهاد نمايقدگي مقنام  -3

 معظم رهبري

صصي مقرر در  انو  شهري  تخ امضاء تاريخ نام و نام خانوادگي

 آموزش رايگا 

   

امور ما ي دانشجويا   -4

 شبان  و آموزشهاي آزاد

 امضاء تاريخ نام و نام خانوادگي ............. نيم ال تعهد دارد امضاء تاريخ نام و نام خانوادگي

    اجاره خوابگاه    كتابخان : -5

 امضاء تاريخ نام و نام خانوادگي مبلغ بدهي امضاء تاريخ نام و نام خانوادگي كتابخان  دانشكده 

 امضاء تاريخ نام و نام خانوادگي صقدور رفاه دانشجويا  امضاء تاريخ نام و نام خانوادگي مخز  كتابخان  مركزي پرديس 

 آرشيو كتابخان  مركزي
 )ويژه دانشجويا  ت صيالت تكميلي( 

    هاي دانشجوييوام امضاء تاريخ نام و نام خانوادگي

    بدهي وام ت صيلي: امضاء تاريخ نام و نام خانوادگي رئيس كتابخان  مركزي پرديس

 امضاء تاريخ نام و نام خانوادگي بدهي وام م كن:    امور فرهقگي: -6

 امين اموال
)ويننژه دانشننجويا  فعننال فرهقگنني و 

 م ئو ين تشكل هاي دانشجويي(

 امضاء تاريخ نام و نام خانوادگي تغذي  اتوماسيو  امضاء تاريخ نام و نام خانوادگي

 امضاء تاريخ نام و نام خانوادگي رئيس اداره خدمات دانشجويي امضاء تاريخ نام و نام خانوادگي م ئول امور فرهقگي

 
 .تذكر:  بل از مراجع  ب  واحدهاي مختلف يك معاونت ب  م ئول حوزه مربوط  مراجع  شود 

 

 عقي آ  است ك  دانشجوي فور با واحد مربوط  ت وي  ح اب كرده و بدهي ندارد.امضاء و تأييد هر   مت بم

 

 

 


