ابمسه تعایل

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

تح
وزارت علوم ،قیقات و فنآوری

مؤسسه آموزش عالی دارالفنون

مؤسسه آموزش عالی غیردولتی -غیرانتفاعی دارالفنون
 فرم تقاضای تسویه حساب دانشجو



الف) هذیرکل هحترم آهَزش هؤسسۀ آهَزش عبلی دارالفٌَى ،جناب آقای مهنذس زمانی کشمرزی
ثااب ساا م ٍ امتاارام ،ایٌ بًاات
ثِ ۀوبرُ داًش َئی

...............................................................................

..................................................................

داًشاا َر رۀااتۀ  ..........................................................................هقطاا

........................................................

ثِ دلیل -1 :فراغت از تحصیل  -2 انتقال ثِ  – 3  .....................................انصراف قطعی از

تحصیل  -4 اخراج  تقبضبر تسَیِ مسبة ثب آى ٍامذ آهَزۀی را دارم .خَاّشوٌذ است دستَر فرهبئیذ ،اقذام الزم ثعول آیذ.
تاریخ و امضاء دانشجو
ب) نظر سایر واحذهای مؤسسه در مورد تسویه حساب:

هْر ٍ اهضبء هسئَل کتبثخبًِ

ً -1بهجردُ ّیچگًَِ ثذّی ثِ کتابخانه ًذارد.

(سرکبر خبًن حاج کریمی)

ً -2بهجردُ ّیچگًَِ ثذّی ثِ آزمایشگاه ها ،کارگاه ها ٍ سایت ها ًذارد.

هْر ٍ اهضبء هسئَل آزهبیشگبُ ،کبرگبُ ٍ سبیت ّب
(جٌبة آقبر دستگردی)

هْر ٍ اهضبء هسئَل اهَر داًش َئی

ً -3بهجردُ ّیچگًَِ ثذّی ثِ امور دانشجوئی ًذارد.

(جٌبة آقبر مافیمقذم)

ً -4بهجردُ ّیچگًَِ ثذّی ثبثت وام ٍ کمک هسینۀ تحصیلی ًذارد.

هْر ٍ اهضبء هسئَل اهَر رفبُ داًش َیبى
(جٌبة آقبر مافیمقذم)

 -5کلیِ مذارک هَجَد در پرونذه ًبهجردُ کبهل هی ثبۀذ.

هْر ٍ اهضبء هسئَل ٍ کبرۀٌبس رۀتِ

( ثرار داًش َیبى فارغ التحصیل)

(کبرۀٌبس رۀتِ هرثَطِ در واحذ آموزش)

ً -6بهجردُ ّیچگًَِ ثذّی ثبثت شهریه ٍ غیره ثِ اهَر هبلی ًذارد.

هْر ٍ اهضبء هسئَل اهَر هبلی
(سرکبر خبًن ّب احمذی)

 -7مذارک ٍ اساٌبد ًْابئی ًابهجردُ جْات اً ابم اهاَر تساَیِ مسابة ٍ هْر ٍ اهضبء هذیر آهَزش
فراغت از تحصیل کبهل ثَدُ ٍ هَرد تأئیذ است.

(سرکبر خبًن کریمی)

ج) تقبضبر تسَیِ مسبة آقبر/خبًن  ..............................................................................................................داًش َر رۀتۀ
تبریخ فراغت از تحصیل /.........................

........................................................................................

هَرد تأئیذ هی ثبۀذ.

/

............................... ..............................

تاریخ ،مهر و امضاء مدیرکل واحد آموزش


ایي فرم ثبیذ در سِ ًسخِ تْیِ ٍ نسخۀ اول :امور مالی،

نسخۀ دوم :دانشجو ،نسخۀ سوم :آموزش

تحَیل گردد.

