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 التحصیالنویژه فارغ                           

 

 

 رشته التحصیلفارغ ..............................     شماره دانشجویی و   ...................................   شماره ملی به  ........................ خانم/آقاي

نامه پایان گواهیدریافت  متقاضی، .....-......  لیسال تحصی دوم  اول  ورودي نیمسال ناپيوسته کارشناسیمقطع   ..........................

                                       باشد.می ...........................  رشته ........................ مقطع   (قبلیمقطع )تحصیالت 

 گرددتکمیل میواحد امور دانشجویی موسسه قسمت توسط این 
 وضعیت بدهی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: .1

 باشد. وضعیت صندوق رفاه دانشجو به علت بدهی مورد تایید نمی

دفترچه  ــــــــــــــــو در تاریخ  وام دریافت نمودهاز صندوق کارشناسی ارشد    کارشناسی    کاردانی   در مقطع ریال ــــــــــــــــنامبرده مبلغ 

 نموده است. اقساط دریافت

تسویه  ــــــــــــــــو در تاریخ  وام دریافت نمودهکارشناسی ارشد از صندوق    کارشناسی   کاردانی  ریال در مقطع ــــــــــــــــنامبرده مبلغ 

 حساب کامل نموده است.
 استفاده ننموده است.دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رفاه  صندوق تسهیالت از تاکنون نامبرده

 ........................... . علت:مورد تایید نیست   مورد تایید است  درخواستی وضعیت نظام وظیفه ایشان برای تحویل مدرک وضعیت نظام وظیفه: .2

            یا معافیت نظام وظیفه در پرونده مشارالیه درج گردید. وظیفه عمومی کارت پایان خدمت شده همچنین کپی برابر با اصل

 امور دانشجوییتایید                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                            00/00/1401 پریسا پورحسینعلی 
                                                                                                                                                                                                                      

 گرددالتحصیالن موسسه تکمیل می این قسمت توسط واحد فارغ]]
 

 التحصیل شده است.فارغ ........../...../....  دانشجوی فوق در تاریخ        
 . کلیه امور مربوط به فراغت از تحصیل طی شده است و فرم تسویه حساب در پروند نامبرده موجود می باشد

 کپی برابر با اصل شده مدرک درخواستی نامبرده در پرونده دانشجوی فوق درج گردید.        

 گردد.برگه پس از تایید دانشجو مبنی بر دریافت مدرک در پرونده مشارالیه درج می این          

    باشد.تحویل مدرک فوق از نظر این واحد بالمانع می          

 دانشنامه    مدرك:     موقت         

 التحصیالنتایید امور فارغ  

                                                                                                                                                                                                                                                     00/00/1401 نسرین آکار 
         

 گرددموسسه تکمیل می آموزشاین قسمت توسط واحد ]]
   

     باشد.تحویل مدرک فوق از نظر این واحد بالمانع می        

 تایید مدیر آموزش                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                            00/00/1401 اسما پورحسینعلی 
                                  

 گرددکمیل میت )در زمان تحویل مدرک(این قسمت توسط دانشجو 

از موسسه آموزش خود را  مقطع قبلیتحصیالت  نامه پایانگواهی ....................................................به شماره ملی  ............................................................................اینجانب 

 مدرک نخواهد داشت. این خصوصگونه تعهدي درموسسه هیچ از تاریخ فوق دریافت نمودم و ...........................................عالی جاوید جیرفت در تاریخ 
        

 انگشتامضای دانشجو و اثر                                                                                                                                                                           


