
   

 

69 

شماره : 

............................ 

تاریخ : 

............................. 

پیوست : 

.......................... 

 

 : تسویه حساب221کاربرگ  
 

 کاربردی................................... -شورای آموزشی مرکز آموزش علمیرئیس محترم 

به شماره شماره ملي....................... ........................ .................................باسالم و احترام، اینجانب.........................

 ،/ پودمانی این دانشگاهوره های ترمیرشته ..................................................... در د دانشجویی............................................دانشجوی

به حضور  اتمام مهمانی  محرومیت از تحصیل  انتقال  را جهت انجام امور مربوط به فراغت از تحصیل  بدینوسیله تقاضای تسویه حساب خود

بق شیوه نامه مربوطه دنبال و زم کلیه مراحل تسویه حساب را مطاآن شورای محترم تقدیم داشته و خود را متعهد می دانم که در اسرع وقت و با پیگیری ال

( کلیه نسخ مشتمل بر سه صفحه این درخواست را جهت طرح در جلسه آن شورای محترم 11الی  1)مرحله احدهای مختلف مركز دریافت تاییدیه وپس از 

مدت  گانه تسویه حساب با دانشجویان و 15نمایم به طور کامل از فرآیند رسید دریافت نمایم. همچنین اعالم می به دبیرخانه شورای آموزشی مرکز تحویل و

مرکز نخواهم داشت. ضمناً و ... از  یا گواهی ونه تقاضایی مبنی بر تحویل مدارکمدت مقرر هیچگ ایان مراحل درپ آن اطالع کامل داشته و تا زمان انجام

 مركزهرگونه تغییری را در اسرع وقت به اداره آموزش  شوممتعهد می شر ح ذیل اعالم نموده وه تماس خود را ب بدینوسیله آخرین آدرس محل سکونت و

 اعالم نمایم:

آدرس دقیق محل سکونت 

............................................................................................................................:.....................................................

.................................................................. 

.....................شماره تلفن همراه کد پستی...................................................................شماره تلفن ثابت.:..................................

...................................................................................... 

 

 نام و نام خانوادگی و  امضا دانشجو 

**************************************************************************************** 

 آموزشي ...........محترم  معاون

 سالم  علیكم؛ 

مستدعي است  ؛دریافت مدرك دانش آموختگي داردبا یه حساب و تقاضاي تسوكه  احتراماً، باتوجه به درخواست دانشجوي فوق الذكر      

و یا درصورت وجود واحد  كلیه دروس مصوب مربوط به همان رشته و همان مقطع و همچنین دروس كاربیني و كارورزينسبت به بررسي 

 فرمائید.اعالم مراتب را  اقدام و درسي كارآفریني در آن رشته تحصیلي

 ز شورای آموزشی مرکرئیس                           

**************************************************************************************** 

 گروه آموزشي ..................محترم  مدیر

 سالم  علیكم؛ 

جهت .... با شماره ملي ........................................مدارك دانشجو  آقا / خانم .....................................مستدعي است احتراماً، 

 .و اظهار نظر قرار گیرد مورد بررسي تسویه حساب و یا ارایه مدارك دانش آموختگي

 مركز آموزشي معاون                                                                                                                                   

 

 

 

 معاون محترم آموزشي مركز................................

 سالم  علیكم؛ 
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.......................... 

احتراماً، به استحضار مي رساند؛  مدارك دانشجو  آقا / خانم ......................................... با شماره ملي 

مورد بررسي قرار گرفت. لذا امكان فرایند تسویه حساب و یا ارایه مدرك دانش  .........................................

 آموختگي به نامبرده :

 الف ـ  مورد تایید مي باشد 

 چون تعداد .............. واحد درسي نامبرده باقي مانده است. ب ـ  مورد تایید نمي باشد

 مدیرگروه آموزشي مركز                                                                                                                                   

**************************************************************************************** 

 رئیس محترم شوراي آموزشي مركز

 سالم  علیكم؛ 

ي رساند؛  مدارك دانشجو  آقا / خانم ......................................... با شماره ملي احتراماً، به استحضار م

توسط مدیر گروه آموزشي ................... جناب آقاي/  .........................................

ار گرفت. لذا امكان فرایند تسویه حساب و یا ارایه مدرك دانش آموختگي خانم..................................................... مورد بررسي قر

 به نامبرده :

 الف ـ  مورد تایید مي باشد 

 چون تعداد .............. واحد درسي نامبرده باقي مانده است. ب ـ  مورد تایید نمي باشد

 معاون آموزشي مركز
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.......................... 

 

 : تسویه حساب 221کاربرگ 
 

 .باشدداریم از نظر این واحد تابعه  تسویه حساب با دانشجوی فوق بالمانع میو قبول مسئولیت آن اعالم می كاربرگبا امضا ذیل  اینجانبان

 

امضاء  نام قسمت مرحله امضا و مهر مسئول نام قسمت مرحله
ومهر 
 مسئول

 :صندوق رفاه)*( 1
 ندارد دانشجو بدهي دارد

رداخت وام و یا دریافت دفترچه بازپتسویه 
 دانشجویی

 یامور دانشجوی 8 
خروج از  -سرویس تحویل مدرک سلف

های تحویل اموال در اختیار تیم-آمار بیمه
 و یا انجمن ورزشي دانشجویي ورزشی

  تسویه حساب كار دانشجویي

 

 امور مالی آموزش  2
 تسویه حساب کلی

 كارمزد دانشنامه/شهریه/ تخفیف/بورسیه

  پژوهش وبرنامه ریزی 9 
 های علمی دانشگاه با انجمن تسویه

 تحویل اموال پژوهشگاه

 

 آموزشهای آزاد 3
 های فوق برنامه تسویه حساب کالس

 بسیج دانشجویی 10 
 تسویه اموال اختصاصی بسیج
 تحویل کارت عضویت

 

 کتابخانه مرکزی  4
 تحویل کتب امانی 

 حراست)*( 11 
 مربوطهخروج از آمار 
 اعالم به نگهبانی

 

 سایت کامپیوتر 5
 تحویل نرم افزار وسخت افزار امانی

 دانش آموختگانامور  12 
 پرونده دانش آموختگيتکمیل مدارک 

 ثبت نام در كانون دانش آموختگان
 یید نمرات نهاییبررسی وتا

 

 ها کارگاه و آزمایشگاه 6
تسویه خسارت به اموال ثابت کارگاه و 

 مایشگاهآز

 خدمات آموزشی: سنجش و  13 
 تکمیل مدارک پرونده تحصیلی 

 امضای مراحل قبل تایید اصالت و
 دانش آموختگاندریافت عکس و مدارک 

 

 اموال آموزشی  جمع دار 7
 تسویه خسارت به اموال آموزشی دانشگاه 

 آموزشی)*(  معاون/مدیر 14 
 تایید قطع رابطه آموزشی
سامانه جامع  خروج از آمار

 تایید ریز نمرات –آموزشي

 

 

 تایید مراحل ستاره دار قبلی جداً  دریافتمربوطه قبل از وارد ستاره دار)*( باید به ترتیب انجام شوند از مراجعه به واحد م

 بپرهیزید

  .درج امضا تاریخ و مهر قسمت در هر بخش الزامی است 

 

 

 : تسویه حساب 223کاربرگ 
 ...................کاربردی ...................... -از: شورای آموزشی مرکز علمی

 مرکز آموزشبه: ریاست محترم 

وافقت این شورا با تسویه مورخ ........................ شورای آموزشی مرکز؛ م مصوبه شماره ...........................بند .....باسالم و احترام، به استناد 

 حساب 

................................................... به شماره دانشجویی ...................................آقاي /خانم دانشجو 

/ محرومیت از تحصیل اعالم و مراتب جهت راغت از تحصیل / انصراف از تحصیل.............................................................. به منظور ف

تحویل هر مدرکی به دانشجو منوط به اتمام مراحل  شورا وخاتمه ارتباط با دانشجو و ردد. اجرای حکمگمطابق جدول ذیل ابالغ می 11الی  15انجام مراحل 

 باشد.ذیل خواهد بود. این ابالغیه در این جلسه صادر و از همین لحظه الزم االجرا می
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 مهر  امضا و تاریخ اجرا مسئول شرح اقالم وضعیت مرحله ..........................
 رسی دانشجو به سامانه خدمات آموزشی غیر فعال کردن دست کلیه موارد 15

 دانشجو -مدیریت کابران -(سجادسامانه جامع آموزشی )
   رییس مرکز آموزش

انتقال شماره تلفن دانشجو از لیست دانشجویان شاغل به تحصیل به لیست  کلیه موارد 16
 جدید

 انصرافی(  -اخراجی -)فارغ التحصیل

 
 رییس مرکز آموزش

  

انصرافی(  -اخراجی –ییر وضعیت دانشجو از عادی به )فارغ التحصیل تغ کلیه موارد 17
 جامع آموزشی )سجاد(در سامانه 

   رییس مرکز آموزش

   رییس مرکز آموزش قفل کردن نام دانشجو در سامانه سجاد کلیه موارد 18
 لغو معافیت نظام وظیفه مشمولین کلیه موارد 19

 -ا پست پیشتاز به وظیفه عمومی ناجاارسال نامه ب -)تهیه نامه نظام وظیفه
 بایگانی رسید پست پیشتاز و تصویر لغو در پرونده دانشجو( 

 
معاون آموزشی 
 مرکز

  

 تغییر وضعیت دانشجو در سیستم شهریه  کلیه موارد 10

تغییر  -های بانکی های تحصیلی )فیش)بررسی وجود حق نظارت کلیه ترم
 وضعیت دانشجو در سیستم( 

 
موزشی معاون آ
 مرکز

  

 صدور ابالغیه آخرین وضعیت تحصیلی دانشجو کلیه موارد 11

ارسال نامه آخرین وضعیت تحصیلی دانشجو به همراه یک نسخه از فرم 
 –تسویه حساب کامل شده به آخرین آدرس منزل  وی توسط پست پیشتاز 

 بایگانی رسید پست در پرونده دانشجو( 

 
معاون آموزشی 
 مرکز

  

واردکلیه م 11  تحویل آن به دانش آموختگان و آموزشيتهیه صورتجلسه اختتام پرونده  

 ) کلیه مدارک موجود در پرونده+  فرم تسویه حساب و ابالغیه مصوب( 
 

معاون آموزشی 
 مرکز

  

ارغ فقط دانشجویان ف 11
 التحصیل

 تهیه پرونده دانش آموختگان جهت ارسال به سازمان مرکزی 
ریز  –پیش نویس و اصل گواهینامه  –مه کل کارنا –)روکش پرونده 

کارت ،کارت ملی ،شناسنامه تصاویر –خالصه وضعیت تحصیلی  -نمرات

لیست سازمان  -مدرک تحصیلی قبلی -تاییدیه تحصیلی -پایان خدمت
 –گواهی انجام کاروزی  -لیست قبولی مقطع باالتر -قطعه عکس 1 –سنجش

شماره  هاي درج كاربرگ - رمزد دانشنامهكاو حق نظارت %15فیش های 

)اصل مدارك پرونده دانش آموختگي باید توسط مركز رویت   115و  111

 و تصاویر آن ممهور به مهر برابر اصل گردد(

 
 

معاون آموزشی 
 مرکز

  

معاون آموزشی    بایگانی پرونده کلیه موارد 11
 مرکز

  

 ط با دانشجو در تاریخ ........................... به پایان رسیده و ارتباگانه قطع ارتباط  24گردد: کلیه مراحلبدینوسیله گواهی می

 .گرددقطع می مركزدانشجو با 

مهر وامضاء رئیس                                                         معاون آموزشي                                  مهر وامضاء 

  مرکز آموزش


