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 امور خوابگاه ها:
 .......................................... بابت ریال... ........................................ بدهی مبلغ

 مهر و امضاء تاریخ، ، خانوادگی نام و نام

 کامپیوتر: مرکز 8
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 مهر و امضاء تاریخ، ، خانوادگی نام و نام
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 :امور مالی

چنانچه متقاضی فارغ التحصیل است هزینه ی فارغ التحصیلی پرداخت شده است.      

   متقاضی به دیگر بخش ها بدهکار نمی باشد.    
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 شد.کارت عضویت کتابخانه عودت       

 حصیلی پایان نامه تحویل داده شد.درصورت فارغ الت       
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 :امور دانشجویی

 معافیت تحصیلی ابطال شده است.)مخصوص مشمولین(
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 امور آموزشی:
 کارت دانشجویی عودت شده است.
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 :دانشجو

 (1)تصویر تمام صفحات شناسنامه ( 2)عکس،( 3)کلیه مدارک ثبت نامی )شامل 

اصل ( 6/) تحصیلی مدرک اصل( 5/) موقت گواهینامه صلا( 4) تصویر کارت ملی

قبل تحویل اینجانب .................................................. شد. ریزنمرات مقطع  

   امضاء تاریخ و اثر انگشت

 

 صندوق رفاه دانشجویان و امور فرهنگی: 32
   وام دانشجویی دریافت شده است.      
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