
عایل  ابمسه ت 
 آوریوزارت علوم، تحقیقبت و فن

 هؤسسه آهوزش عبلی دارالفنون

 

 

 هرحله اول )درخواست دانشجو(-الف

 مؤسسه آموزش عالی دارالفنونمعاون محترم آموزضی 
 تا سالم ٍ احتزام؛

..... .............................ًطجَئی ........... تِ ضوارُ دا................................ای ودهلی ضوارُ ........................................... فزسًد ................... دارایٌجاًة .............ٍسیلِ تدیي  

ارضد وارضٌاسی □وارضٌاسی ًاپیَستِ ،□پیَستِوارضٌاسی  ،□وارداًی ًاپیَستِ ،□آهَختِ همطع وارداًی پیَستِوِ داًص .....................ٍرٍدی سال ...

    تاضن، هتماضی دریافت داًطٌاهِ پایاى دٍرُ تحصیالت خَد در تاریخ.......... هی....ال ................. در س.........................رضتِ .................................در  □ًاپیَستِ

 سهیٌِ صَرت پذیزد.ایي .... / ...... ّستن. لذا خَاّطوٌدم دستَر فزهائید، الداهات السم در ..... / ......

 ................................... نام و نام خانوادگی دانطجو:                                                                                                                              

 ............................................ تاریخ و امضاء دانطجو:                                                                                                                             

 هرحله دوم )اظهبرنظر اداره آهوزش هؤسسه( -ة

 و اهضبء هسئول هربوطه ، ههرتأئید توضیحبت واحد هربوطه ردیف

 اهَر داًطجَئی 1
ّیچگًَِ تدّی تاتت ٍام ٍ ووه ّشیٌِ تحصیلی ًداضتِ ٍ تطَر واهل تا ًاهثزدُ   

هؤسسِ دارالفٌَى ٍ صٌدٍق رفاُ تسَیِ حساب وزدُ ٍ تزي تسَیِ حساب تا صٌدٍق 

 رفاُ را تحَیل دادُ است. لذا صدٍر داًطٌاهِ اس ًظز ایي ٍاحد تالهاًع است.

 

 اهَر هالی 2
ّای صدٍر دارالفٌَى ًداضتِ ٍ ّشیًٌِاهثزدُ ّیچگًَِ تدّی هالی تِ هؤسسِ   

داًطٌاهِ خَد را ًیش پزداخت ًوَدُ است. لذا صدٍر داًطٌاهِ اس ًظز ایي ٍاحد 

 تالهاًع است.

 

3 
 آهَسش

 )وارضٌاس رضتِ( 

هثزدُ واهل تَدُ ٍ فزم تسَیِ حساب اٍلیِ تىویل ٍ هدارن فزاغت اس تحصیل ًا  

لت ًاهثزدُ ًیش تزگطت دادُ ضدُ ضدُ است. ّوچٌیي اصل گَاّی هَدادُ تحَیل 

 است. لذا صدٍر داًطٌاهِ اس ًظز ایي ٍاحد تالهاًع است.

 

 هرحله سوم )اظهبرنظر هعبون آهوزشی( -ج
صدٍر داًطٌاهِ تزای واهل تَدُ ٍ  ٍ صدٍر داًطٌاهِ فزاغت اس تحصیلتماضای خاًن/آلای ................................................ تاتت اًجام تسَیِ حساب ًْائی   

 پوررحین خراسبنی                                               ًاهثزدُ تالهاًع است. لذا طثك همزرات ًسثت تِ صدٍر ٍ اًجام هزاحل ًْائی تحَیل داًطٌاهِ الدام گزدد.

 هعبون آهوزشی                                                                                                                                                                                                                                  

 

 التحصیالن هقطع کبرشنبسی پیوسته و کبردانی ویژه فبرغ

داًطگاّی، اصل دیپلن هتَسطِ ٍ خَد را تِ ّوزاُ اصل پیص □وارداًی  □..................................................... اصل داًطٌاهِ دٍرُ وارضٌاسی پیَستِایٌجاًة 

 آموختهنام و نام خانوادگی دانص                    در تاریخ .... / .... / .... دریافت ًوَدم. ،داًطگاّیاصل ریشًوزات دٍرُ سِ سالِ هتَسطِ ٍ دٍرُ پیص

 تاریخ، امضاء و اثر انگطت                                                                                                                                                                 

 التحصیالن هقطع کبرشنبسی نبپیوسته ویژه فبرغ

( ٍ □گَاّی هَلت □خَد را تِ ّوزاُ اصل هدرن دٍرُ وارداًی )داًطٌاهِ ایٌجاًة ..................................................... اصل داًطٌاهِ دٍرُ وارضٌاسی ًاپیَستِ

 آموختهنام و نام خانوادگی دانص                                                             ت ًوَدم.اصل ریشًوزات دٍرُ وارداًی، در تاریخ .... / .... / .... دریاف

 تاریخ، امضاء و اثر انگطت                                                                                                                                                                   

 ارشد نبپیوسته  التحصیالن هقطع کبرشنبسیویژه فبرغ

گَاّی  □خَد را تِ ّوزاُ اصل هدرن دٍرُ وارضٌاسی )داًطٌاهِ ارضد ًاپیَستِایٌجاًة ..................................................... اصل داًطٌاهِ دٍرُ وارضٌاسی

 آموختهنام و نام خانوادگی دانص                                        ( ٍ اصل ریشًوزات دٍرُ وارضٌاسی، در تاریخ .... / .... / .... دریافت ًوَدم.□هَلت

 تاریخ، امضاء و اثر انگطت                                                                                                                                                                 

 

 دارالفنون الیع آموزشه ؤسسم
 

 وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری
 

 جهت صدور دانشنامه پایان دوره تحصیالت فرم تقاضای تسویه حساب نهائی

 :(الساهی) شماره همراه دانشجو

 :(الساهی) شماره تماس ثابت دانشجو


