
 20فرم شماره ر

 واحدبایگانی

 ............................................... شماره دانشجویی ........................................... رشتهی دانشجو........................... ....................... اینجانب

 .مقتضی صورت پذیردفارغ التحصیلی میباشم خواهشمنداست اقدام حائزشرایط 

 اینجانب پذیرفته شده مقطع باالتر می باشم.                                اینجانب پذیرفته شده مقطع باالتر نمی باشم.
                                        شماره تماس ضروری :                                                                                                        

 دانشجو امضا   
 

 

  امورفارغ التحصیالن

 میباشد.   نامبرده ضمیمه پرونده  دانشجوییتکار     ب جهت اقدامات بعدی اعالم میگرددپرونده تحصیلی دانشجو کامل بوده مرات

 مسئول بایگانی -امضا

  محترمدانشجوی 

...........جهت انجام امور .................... گرفت.الزم است درمورخ خواهد اقدامات مقتضی قرار وبررسی پرونده شما مورد 

 حساب به این واحد مراجعه نمایید.تسویه

 مدیرفارغ التحصیالن -امضا

 ........................................ خانم/آقا محترم کارشناس

 تحویل مدیر آموزش دهید. بررسی و........................................  تاریخ تا است پرونده نامبرده را خواهشمند

 تحویل اینجانب گردید....................................  درمورخ............................................................  پرونده دانشجو

 مدیرآموزش -امضا

 درهنگام مراجعه درتاریخ مقررمدارک الزم تذکرات :

 در واحد فارغ التحصیالنهزار ریال 230000مبلغ  -الف:       واریز مبالغ -1       

 در واحد فارغ التحصیالنهزار ریال  270000مبلغ  -ب                                           

 تهیه دو عدد تمبرمالیاتی به مبلغ ده هزار ریال از بانک ملی -  2

 تهیه دفترچه تقسیط وام ازطریق واحدانفورماتیک  : درصورت داشتن وام -3     

            وام نگرفته ام. و کارشناسی ارشد کارشناسی،گواهی میدهم در دوره کاردانی اینجانب....................            

 امضا
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 قتضی صورت پذیرد.حائزشرایط فارغ التحصیلی میباشم خواهشمنداست اقدام م

 اینجانب پذیرفته شده مقطع باالتر می باشم.                                اینجانب پذیرفته شده مقطع باالتر نمی باشم.
                                 شماره تماس ضروری :                                                                                                               

 امضا دانشجو                                                                                                                        
 

 

  امورفارغ التحصیالن

 نامبرده ضمیمه پرونده میباشد.   دانشجویی تکار     ب جهت اقدامات بعدی اعالم میگرددپرونده تحصیلی دانشجو کامل بوده مرات

 مسئول بایگانی -امضا                                                                                                                                

 دانشجوی محترم 

...........جهت انجام امور .................... گرفت.الزم است درمورخ خواهد اقدامات مقتضی قرار وبررسی پرونده شما مورد 

 حساب به این واحد مراجعه نمایید.تسویه

 مدیرفارغ التحصیالن -امضا                                                                                                                                       

 خانم/آقا ........................................ کارشناس محترم

 تحویل مدیر آموزش دهید. بررسی و........................................  تاریخ تا است پرونده نامبرده را خواهشمند

 تحویل اینجانب گردید.......................... .......... درمورخ............................................................  پرونده دانشجو

 مدیرآموزش -امضا                                                                                                                               

 مدارک الزم درهنگام مراجعه درتاریخ مقررتذکرات :

 در واحد فارغ التحصیالنهزار ریال 230000مبلغ  -واریز مبالغ:       الف -1       

 در واحد فارغ التحصیالنهزار ریال  270000مبلغ  -ب                                           

 تهیه دو عدد تمبرمالیاتی به مبلغ ده هزار ریال از بانک ملی -  2

 تهیه دفترچه تقسیط وام ازطریق واحدانفورماتیک   :درصورت داشتن وام -3     

            وام نگرفته ام.و کارشناسی ارشد کارشناسی  ،اینجانب....................گواهی میدهم در دوره کاردانی  

 امضا


