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  و فرهنگی: یمعاونت دانشجوی( 1

 واحد فرهنگی                               واحد تربیت بدنی                                       امور تغذیه                                   امور خوابگاه            

 
 

 

 دانشجوییمسئول صندوق رفاه 

 

 

 

 

 :حراست ( امورمالی و2

 حراست                                                            مالی امور                                               امین اموال و انباردار                 

 

 

امور  تسویه حساب از نظر

بالمانع می باشد. خوابگاه  

  مهر و امضاء

 

تسویه حساب از نظر واحد 

بالمانع می باشد. تربیت بدنی  

  مهر و امضاء

 

تسویه حساب از نظر واحد 

 بالمانع می باشد. فرهنگی

 مهر و امضاء

 

امین اموال و تسویه حساب از نظر 

 بالمانع می باشد. انباردار

 مهر و امضاء

 

.../............ ......./........به تاریخ .که مطابق دفترچه قسط صادر شده،  است ریال ................................................................مبلغ گواهی می شود بدهی نامبرده به صندوق رفاه

 ......... می باشد...../...../............و تسویه وام نامبرده تاریخ 

 مهر و امضاء                                                                                                                                                                      

 

 

                           

 

 

 امورتسویه حساب از نظر 

بالمانع می باشد. تغذیه  

  مهر و امضاء

 

تسویه حساب از نظر واحد مالی بالمانع 

 می باشد.

 مهر و امضاء

 

تسویه حساب از نظر واحد حراست 

 بالمانع می باشد.

 مهر و امضاء

 

کارشناس آموزش                                                                                                             ............/........../............تحصیل تاریخ فراغت از   

ءمهر و امضا                                                                                                                                                                          

                                                                                                  

کارشناس آموزش      

  مهر و امضاء
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 :و پژوهشی معاونت آموزشی  (3

     آزمایشگاه                واحد فناوری اطالعات                                کتابخانه                                            

 

 

 

 

 گروه آموزشی عمومی و معارف اسالمی               )مخصوص آقایان(                                               نظام وظیفه                          

 

 

 

 

 

 

 دانش آموختگان امور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                نسخه دانشجو                نسخه بایگانی مرکزی  بایگانی آموزشنسخه 

 کتابخانهتسویه حساب از نظر 

 بالمانع می باشد.

 مهر و امضاء

 

واحد فناوری تسویه حساب از نظر 

 بالمانع می باشد. اطالعات

 مهر و امضاء

 

را گذرانیده مورد نیاز معارف اسالمی  عمومی وکلیه دروس 

 است و تسویه حساب بالمانع است.

 ءامضا و مهر

 بالمانع می باشد. نظام وظیفهتسویه حساب از نظر 

 کارت پایان خدمت            

 کارت معافیت  

 امضاء                       لغو معافیت تحصیلی            

 

    شده داردتأیید فرم فراغت از تحصیل (1

 شده داردکارنامه کلی تأیید (2

 مدارک پرونده تحصیلی کامل است (3

انجام شد  ................../................./.............در تاریخ  .................................به شماره دانشجویی..............................................  / خانم یآقا دانش آموختگی فرایند

 و مدارک نامبرده بایگانی گردید.

                                                                                  ءمهر و امضا                                                                                                                                                       

 

 

 آزمایشگاه تسویه حساب از نظر

 بالمانع می باشد.

 مهر و امضاء

 


