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............... شااا    ..................................... ناام دا: : .............  .......................................................... نام: ......................................نام خانوادگی: ................

.................  شااااااالی    ااااااا  ی: .......... شااااااااا   دان.ااااااا.و.ی: ....................................................................شناسااااااانا..: ........

 ........................................: ..........فراغت از     ل.................  ا .خ ................................  ا .خ شروع ب.     ل: .....................................................

 

.برد  ه چگون. با:هی با. کلابنانا.    ب:.نوس  . گواهی .ی شود ک. نا. 1

   .:ا د.رکز قم ن
 

 مهر و امضاء مسئول:
 تاریخ:

ی وسا.ل آز.ا..گا   ا ب:.نوس  . گواهی .ی شود ک. نا.برد  ک   .2

   و.ل داد  است.

 

 مهر و امضاء مسئول:
 تاریخ:        

. ب:.نوس  . گواهی .ی شود ک. ناا.برد  کال وساا.ل  رب ات با:نی  ا      3

 .  و.ل داد  است

 

 مهر و امضاء مسئول:
 تاریخ:          

شاود کا. ناا.برد  از نشار شاتر.ی    ا  ی       . ب:.نوس  . گواهی .ی4

 ن:ا د. ا.و  .الی دان.گا ب. ه چگون. ب:هی 
 

 مهر و امضاء مسئول:
 تاریخ:        

  .اا   066666 ف ش ب. .ب غ ب:.نوس  . گواهی .ی شود ک. نا.برد  . 5

بن.انا.. شااا     بابت د .افت گواهی .وقت ودان.نا.. دا.ان     الت )

 خت ناود  است.دردا (1/3/59 .و خ 13431/4
 

 مهر و امضاء مسئول:
 تاریخ:         

 «( فقط ویژة دانشجویان برادر می باشد6تکميل این قسمت )شماره » 

وضع ت نشام وظ فی ناا.برد  بر سای و   . ب:.نوس  . گواهی .ی شود 0

 اق:ام .ربوط. ان.ام .ی گردد.
 

 مهر و امضاء مسئول:
 تاریخ:      

واهی .ی شاود کا. ناا.برد  از نشار وام و کاان هز.نای       ب:.نوس  . گ .3

     ی، ه چگون. ب:هی ب. صن:وق  فاا  دان.ا.و.ان/ادا ا ا.او  .االی     

 دان.گا  ن:ا د.
 

 مهر و امضاء مسئول:
 تاریخ:         

. )د صو   ک. دان..و سابقی انضباطی دا د( ب:.نوس  . گاواهی .ای   1

 انضباطی د  خ وص نا.برد  اجرا گرد.:  است. شود حکم کا لی
 

 

 مهر و امضاء مسئول:
 تاریخ:           

 

 .................. با دان.گا   سو.. حساب ناود  است و ه چ ب:هی ن:ا د. ......................................................ب:.نوس  . گواهی .ی شود خانم/آقای ............

 مهر و امضاءرئيس دانشگاه:                                                                مهر و امضاء مسئول آموزش:                   
  ا .خ:            ا .خ:                                                                                            

 

توجه: فرم تسویه حساب به منزله مدرک معتبر شناخته می شود وچنانچه تمام موارد فوق به تأیيد ومهر امضاء مسئولوط نرسـيده  

 صيلی ناقص ودانشجو دانش آموخته نخواهد شد.باشد پرونده تح

 اسالمی ایرانجمهوری 

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
 ..............................................شاا  : ...............

 ..................................... ا .خ: ..........................

 ............................د وست: ...............................


