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 …………   شماره:

 .………… تاريخ:

 ...……… پيوست:

 بسمه تعالی 

 

 18فرم شماره 

 تسويه حساب دانشجويان 

 كارشناسي ارشد 

 )در سه برگ( 

 
 موسسه آموزش عالی غير انتفاعی فراز

 معاونت آموزشی 

 و تحصيالت تكميلی 

 

دانشجوي كارشناسی ارشد دوره  .............................................شماره دانشجويی  ..................... ................نام و نام خانوادگی

  يش.....................گرا ....................................رشته  ........................................... .....

 ......... .........................................پست الكترونيك ................................ ...........تلفن 

................. .................................................................................................................................... .....................: آدرس  

 

 

ردي

 ف
 توضيحات  

 ي نام و نام خانوادگ

 مسئول مربوطه 
 مهر و امضای مسئول واحد 

1 
 راهنما اساتيد/استاد 

خود صجججحجافی شجججده دانشججججو پاياا نامه 

 یمجال  يتحويج   و در خصجججوي ه ينجه هجا

پاياا نامه با اينجانب تسججويه اسججاو نموده 

 است.

  

2 
 * استاد/ اساتيد مشاور

خود صجججحجافی شجججده دانشججججوپجايجاا نجامجه 

 داده است.تحوي   

  

3 
 مدير گروه 

هاي گروه  تسجججويه  نامبرده با آزمايشججج اه  

پاياا نامه تحوي  CDاسجاو نموده اسجت.

 گرفته شد.

  

4 
  معاون آموزشي و

 يتحصيالت تكميل

 موسسه آموزشي  

با توجه به صجججورتجلسجججه انجام دفاز و ني  

معجاونجت انججام  عجدم بجدهی نجامبرده بجه اين  

 ساير مراا  تسويه اساو بالمانع است.

 

  

5 
مركز كامپيوتر  

 موسسه آموزشي  

نجامبرده هيگ ونجه بجدهی بجه مرك  كجام يوتر 

 ندارد.موسسه 

  

اساتيد( مشاور خارج از موسسه آموزشي باشد، دانشجو مي تواند پايان نامه ايشان را به  *در صورتي كه استاد )  

 استاد راهنما تحويل دهد. 
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 توضيحات   رديف 

نام و نام 

 يخانوادگ

مسئول  

 مربوطه

مهر و امضای مسئول  

 واحد

6 
  مدير امور عمومي

 موسسه

بجه آزمجايشججج جاهاجا ه كجارگجاهاجا و وااجد  

 ندارد یبدهموسسه  يبصر –سمعی  

  

7 
 آموزش موسسه

از نقطه نظر آموزشجججی دانش آموخت ی 

 .مانع استالدانشجو ب

 

  

8 
 مدير آموزش موسسه

 

دانش  و پژوهشجی  از نقطه نظر آموزشجی  

 آموخت ی دانشجو بالمانع است

 

 

 

 

 

 

9 
حسابداری دوره های 

دانشجوياا   مخصوي)

 یانصراف

  يدوره ها   يبه اسابدار  یهيگ ونه بده

 ندارد.موسسه 

  

 

 

 

 

 

10 
 كتابخانه مركزی

 CDيک  نسککخکه پکايکان نکامکه و  

هيگ ونه  ايشججاا    تحويل گرفته شکد.

  ندارد.موسسه   يبدهی به كتابخانه مرك 

كکارت   داشکککتک   صکککورت  )در 

كتابخانه كارت از دانشککجو گرفته 

 شود(
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 توضيحات   رديف 

نام و نام 

 يخانوادگ

 مسئول مربوطه 

مهر و امضای مسئول  

 واحد

11 
امور  

 ي دانشجوي 

 

 

 

 

 تحصيلی مبلغبابت كمك ه ينه 

 ريال                                                  :به عدد

 به اروف:                                             ريال 

 بدهكار می باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بابت ه ينه خواب اه مبلغ

 ريال        به عدد:                                          

 به اروف:                                            ريال  

كارت و   بدهكار اسجت و كليه وسجاي  خواب اه 

خوابگکاه در  تذکهيکهو    تردد  را   كکارت 

 تحوي  داده است. 

 مبلغ   "جمعا

 ريال                 به عدد:                               

 به اروف:                                          ريال 

 دارد. یبه صندوق رفاه دانشجوياا بده

 تاريخ آخري  قسط وام:

12 
نامه امور پايان 

تحصيالت  
موسسه  تكميلي 

 آموزشي  

مرك  اطالعات  ه فرم  پاياا نامهاز    CDدوعدد  

و مجدار  علمیه فرم آلبوم فجارا التحصجججيالا  

و با توجه به    گرفته شجدتحوي    25وفرم شجماره  

نامبرده   یصجورتجلسجه انجام دفاز و ني  عدم بده

به اين مديريت سجججاير مراا  تسجججويه اسجججاو 

 بالمانع است.

 

 

 

 

 

 

13 
ي  امور آموزش

تحصيالت  

 موسسه  تكميلي 

تكميج  تسجججويجه  بجاتوججه بجه مجدار  هجججميمجه و 

اسجاوه  انجام امور مربو  به دانش آموخت ی 

اسججججت. بجالمججانجع  كکارت   ايشججججاادانشجججججو 

 را تحوي  داده اند.دانشجويي  

 

 

 

 

 

   آموختگي نامبرده بالمانع است.دانش               

 دكتر                                                                                                                                 

 آموزشي موسسه  رياست                                                                                             

 امضا و تاريخ                                                                                                        

 

 


