وزارت علوم تحقیقات و فناوری
مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
فرم تسویه حساب دانشجو

فارغ التحصیل
انصراف  /محروم از تحصیل
انتقال
مهمان

کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی
احتراما ً اینجانب .............................به شماره دانشجویی.............................دانشجوی مقطع کاردانی
رشته  ........................تقاضای تسویه حساب دارم  .در ضمن متعهد می شوم در صورتیکه خارج از موارد زیر بدهی داشتم پرداخت نمایم .
در غیر این صورت دانشگاه مجاز است مطابق مقررات رفتار نماید.
تاریخ و امضاء دانشجو

 -0با توجه به اینکه نامبرده با واحد های تابعه امور دانشجویی تسویه حساب ننموده  ،به امور دانشجویی بدهی
ندارد.

خوابگاه

سلف سرویس

امور دانشجویی

تربیت بدنی و فوق برنامه

مدیریت امور فرهنگی

 -5گواهی میشود نامبرده مبلغ به حروف ..................................و به عدد ...................................لایر بابت کمک هزینه
تحصیلی و مسکن به صندوق های رفاه دانشجویی بدهی دارد که بر اساس اوراق بازپرداختی "دفترچه اقساط بازپرداخت " تنظیم
گردیده است .
مهر و امضای مسئول  /تاریخ
 -7بدینوسیله گواهی میشودنامبرده هیچ گونه بدهی به امور دانشجویان شاهد و ایثارگر ندارد(مخصوص دانشجویان شاهد و ایثارگر)

مهر و امضای مسئول  /تاریخ
 -4بدینوسیله گواهی میشودنامبرده هیچ گونه بدهی به سایت های کامپیوتری و فناوری اطالعات و اینترنت ندارد .

مهر و امضای مسئول  /تاریخ
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 -2بدینوسیله گواهی میشودنامبرده هیچ گونه بدهی به آزمایشگاهها و کارگاههای گروهها ندارد.
مهر و امضای مسئول  /تاریخ

 -6بدینوسیله گواهی میشودنامبرده هیچ گونه بدهی به گروه علوم پایه ندارد.
مهر و امضای مسئول  /تاریخ
 -3بدینوسیله گواهی میشودنامبرده هیچ گونه بدهی به کتابخانه مرکزی ندارد.
مهر و امضای مسئول  /تاریخ

 -3مهر و امضا مدیر گروه

 -0مهر امضا مدیریت مالی

تایید مالی به منزله عدم بدهی به واحد های زیر مجموعه خواهد بود  -08مهر و امضا مسئول آموزش دانشگاه

 -00گواهی میشود نابرده تعهد خدمت به دستگاه  /دستگاههای دولتی
بهره مند بوه است.

دارد  /ندارد و از مزایای آموزش رایگان
امور آموزشی دانشگاه  /تاریخ

ندارد  ،با ارائه مدرک ذکر شده
 -05باتوجه به اینکه نامبرده تسویه حساب نموده است و هیچگونه بدهی به جز بند
درصورتی که از نظر مقررات آموزشی منع دیگری نداشته باشد ،فراغت از تحصیل وی بالمانع می باشد
(مخصوص فارغ التحصیالن)
مدیر امور آموزشی دانشگاه  /تاریخ
مدارک الزم جهت ارائه به آموزش به همراه این فرم پس از تکمیل:
-1عکس جدید  6قطعه

-2کارت دانشجویی

-3هزینه تمبر1111تومان

آدرس دقیق پستی محل سکونت دائم خانواده:
شماره همراه و ثابت:
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