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 شماره : ............................

 تاریخ : .............................

 پیوست : ..........................

 

 : تسویه حساب224کاربرگ  
 

 کاربردي................................... -شوراي آموزشی مرکز آموز  علمیرئیس محترم 

رشته  به شماره دانشجویی............................................دانشجوی... .شماره ملی............................................. ...............................باسالم و احترام، اینجانب.........................

 بدینوسیله تقاضای تسویه حساب خود را جهت انجام امور مربوط به فراغت از تحصیل  ،/ پودمانی این دانشگاهوره های ترمی..................................................... در د

زم کلیه به حضور آن شورای محترم تقدیم داشته و خود را متعهد می دانم که در اسرع وقت و با پیگیری ال اتمام مهمانی  محرومیت از تحصیل  انتقال 

سه صفحه این ( کلیه نسخ مشتمل بر 14الی  1)مرحله دریافت تاییدیه واحدهای مختلف مرکز بق شیوه نامه مربوطه دنبال و پس از مراحل تسویه حساب را مطا

نمایم به طور کامل از فرآیند رسید دریافت نمایم. همچنین اعالم می درخواست را جهت طرح در جلسه آن شورای محترم به دبیرخانه شورای آموزشی مرکز تحویل و

و ...  یا گواهی ونه تقاضایی مبنی بر تحویل مدارکگمدت مقرر هیچ ایان مراحل درپ مدت زمان انجام آن اطالع کامل داشته و تا گانه تسویه حساب با دانشجویان و 25

هرگونه تغییری را در اسرع وقت به  شوممتعهد می شر ح ذیل اعالم نموده وه تماس خود را ب مرکز نخواهم داشت. ضمنًا بدینوسیله آخرین آدرس محل سکونت واز 

 اعالم نمایم: مرکزاداره آموزش 

 .....................................................................................................................................................................................................................................آدرس دقیق محل سکونت :..............

 تلفن همراه ...................................................................................... ................................................شماره تلفن ثابت.:.......................................................شمارهکد پستی...................

 

 جو نام و نام خانوادگی و  امضا دانش

**************************************************************************************** 

 آموزشی ...........محترم  معاون

 سالم  علیکم  

نسبت به ت مستدعی اس  دریافت مدرک دانش آموختگی داردبا تقاضای تسویه حساب و که  احتراماً، باتوجه به درخواست دانشجوی فوق الذکر      

و یا درصورت وجود واحد درسی کارآفرینی در  کلیه دروس مصوب مربوط به همان رشته و همان مقطع و همچنین دروس کاربینی و کارورزیبررسی 

 فرمائید.اعالم مراتب را  اقدام و آن رشته تحصیلی

 ز شوراي آموزشی مرکرئیس                           

**************************************************************************************** 

 گروه آموزشی ..................محترم  مدیر

 سالم  علیکم  

جهت تسویه حساب و یا ارایه مدارک .....مدارک دانشجو  آقا / خانم ......................................... با شماره ملی ...................................مستدعی است احتراماً، 

 .و اظهار نظر قرار گیرد مورد بررسی دانش آموختگی

 مرکز آموزشی معاون                                                                                                                                   
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 شماره : ............................

 تاریخ : .............................

 پیوست : ..........................
 

 رکز................................معاون محترم آموزشی م

 سالم  علیکم  

............................ مورد بررسی قرار گرفت. لذا احتراماً، به استحضار می رساند   مدارک دانشجو  آقا / خانم ......................................... با شماره ملی .............

 یا ارایه مدرک دانش آموختگی به نامبرده :امکان فرایند تسویه حساب و 

 الف ـ  مورد تایید می باشد 

 چون تعداد .............. واحد درسی نامبرده باقی مانده است. ب ـ  مورد تایید نمی باشد

 مدیرگروه آموزشی مرکز                                                                                                                                   

**************************************************************************************** 

 رئیس محترم شوراي آموزشی مرکز

 سالم  علیکم  

توسط مدیر گروه آموزشی  ....................... با شماره ملی .........................................احتراماً، به استحضار می رساند   مدارک دانشجو  آقا / خانم ..................

دانش آموختگی به ند تسویه حساب و یا ارایه مدرک ................... جناب آقای/ خانم..................................................... مورد بررسی قرار گرفت. لذا امکان فرای

 نامبرده :

 الف ـ  مورد تایید می باشد 

 چون تعداد .............. واحد درسی نامبرده باقی مانده است. ب ـ  مورد تایید نمی باشد

 معاون آموزشی مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


