فرم تسویه حساب دانشجویان
مرکز علمی کاربردی فرهنگ وهنر شماره  1اصفهان
شماره :
تاریخ:
پیوست:

نام ............................. :نام خانوادگی ..........................................:شماره ملی  ..................................... :نام پدر ....................................... :
شماره دانشجویی .......................................... :رشته تحصیلی  ...................................... :نوع تحصیل  :پودمانی □ ترمی  مقطع تحصیلی  :کاردانی  کارشناسی
علت تسویه حساب  -1:فراغت از تحصیل -2 انصراف-3 انتقال

-4اخراج

وضعیت نظام وظیفه....................................... :

آدرس منزل............................................................................................................................................................................................................... :
تلفن منزل............................................. :

تلفن همراه ............................................ :

همراه داشتن کارت دانشجویی ضروری می باشد.

تاریخ :
امضای دانشجو

-1کارشناس خدمات آموزش  :گواهی می شود که دانشجوی فوق :

الف)کلیه واحدهای دوره را گذرانیده است  کلیه واحدهای دوره را نگذرانیده 
عنوان واحدهای باقی مانده .................................................................................................:
ب) دروس جبرانی  /پیش پودمان  /پیش نیاز دارد  ندارد 
پ)مدارک پرونده کامل است  کامل نیست  موارد نقص پرونده ........................................:

نام مسئول :خانم صالحی/آقای حبیبی
تاریخ :
مهرو امضاء:

 -2کتابخانه :

کاربری نامبرده در سامانه کتابخانه غیر فعال گردید .

نام مسئول  :خانم سعید نژاد

گواهی می شود که دانشجوی فوق هیچگونه بدهی به کتابخانه ندارد .
نامبرده مبلغ  .........................................ریال به کتابخانه بدهی دارد.

تاریخ :
مهر وامضاء:

 -3امور پشتیبانی  /انبار:

نام مسئول :آقای اسماعیلی /رمضانی
گواهی می شود که دانشجوی فوق هیچگونه بدهی به امور پشتیبانی و یا انبار ندارد.

تاریخ:
مهر وامضاء:

-4کارشناس امور فرهنگی ،دانشجویی:


مبلغ موجود در سیستم پارکینگ تسویه گردید و مبلغ  ...............................بستانکار می باشد .
 مبلغ موجود در سیستم کارت اینترنت تسویه گردید.

تاریخ :

گواهی می شود که دانشجوی فوق با بخش فرهنگی دانشجویی تسویه حساب نموده است .

مهر وامضاء:

مبلغ موجود درسیستم ژتون غذا تسویه گردید.

نام مسئول  :خانم بسیم

نام مسئول  :خانم بسیم

-5صندوق رفاه دانشجویی:

گواهی می شود که خانم  /آقای  ............................................از نظر وام و کمک هزینه تحصیلی هیچگونه

تاریخ:

بدهی به امور دانشجویی (صندوق رفاه ) ندارد .
میزان بدهی ...............................................:ریال
مهر وامضاء:

نام مسئول  :خانم سرتیپی

-6ستاد شاهد وایثارگر:

گواهی می شود که خانم  /آقای .........................................با ستاد شاهد وایثارگر مرکز تسویه حساب
نموده است .

تاریخ:
مهرو امضاء:

 -7فقط دانشجویان فارغ التحصیل:

نام مسئول  :خانم نادری

 صدور فیش پرداخت در سامانه ویژه دانش آموختگان

تاریخ :

-8امور مالی:

گواهی می شود که خانم  /آقای  .........................................هیچگونه بدهی به حسابداری  /امور مالی ندارد.

نام مسئول  :خانم سرتیپی
تاریخ :
مهر و امضاء

-8کارشناس دانش آموختگان -تحویل کارت دانشجویی:
کد رهگیری کانون دانش آموختگان :

ه سایت ، http://info.uast.ac.ir/fareghotahsil:ثبت اطالعات فارغ التحصیالن  ،شناسه مرکز 70883
گواهی می شود که خانم  /آقای

 .........................................فارغ التحصیل 

می باشد  نمی باشد.

علت عدم فارغ التحصیلی ...................................................................................................................................:



نام مسئول  :خانم نادری
تاریخ :

ثبت تسویه حساب در سیستم رایانه انجام گرفت .

فرم تسویه حساب و کارت دانشجویی خانم  /آقای  ............................................از ایشان تحویل گرفته شد.
کارت دانشجویی مفقود گردیده (تعهد ضمیمه فرم گردید)

مهر وامضاء:

