دانشگاه شهيد چمران اهواز
برگ تسويه حساب دانشجويان كليه مقاطع تحصيلي

آقاي  /خانم .....................................................دارنده شناسنامه به شماره  ...................................صادره از  ......................متولد .............
با كد ملي  ..................................................كه از تاريخ  ..................ماه سال  .................به شماره دانشجوئي .......................................
در رشته  ......................................مقطع  .....................دانشكده  ........................پذيرفته شده است ،پس از ..................نيم سال

تحصيلي به علت پايان دوره □ تقاضاي مدرك كارداني □ انتقالي به دانشگاه ديگر □ انصراف از تحصيل □

با اين گروه و

دانشكده تسويه حساب نموده است.
نشاني و شماره تماس.......................................................................... ............................................................................................................................. :

مسئول رشته

كارشناس آموزش دانشكده

مدیرگروه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نامبرده با واحد امانات كتب تسويه حساب نموده و بدهي ندارد.
كتابخانه دانشكده

كتابخانه مركزي دانشگاه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نــامبرده در مــدت تحصــيل در ايــن دانشــگاه از بابــت وال تحصــيلي ،مبل ـ  ..............................................ريــال ،وال مســكن ،مبل ـ
 ......................................ريال ،سكونت در خوابگاه ،مبل  .........................................ريال ،جمعاً بـه مبلـ  .....................................ريـال،
به حروف  ..............................................................................ريال بدهي دارد.
معاونت دانشجویي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نامبرده هيچ گونه بدهي به دفتر آموزشهاي آزاد بابت شهريه ثابت و متغير (دوره شبانه ،مهماني و انتقال دائم) ندارد □ با توجه
به مفاد ماده  22آئين نامه آموزشي نامبرده هزينه مربوط به حذف درس يا حذف نمره ردي را مطابق تعرفه مصوب پرداخت

كرده است □
رئيسآموزشهاي آزاد و مجازي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وضعيت نظال وظيفه - :مشمول □  -داراي كارت پايان خدمت □  -داراي كارت معافيت دائم يا موقت □
آموزش و پرورش يا سازمانهاي ديگر □  -شاغل در نيروي نظامي يا انتظامي □

 -متعهد به وزارت

اداره مشمولين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نامبرده در بدو ورود به دانشگاه تعهد خدمت در ...................................سپرده و در بررسي مجدد ،نقص پرونده نداشته و انجال
تسويه حساب از لحاظ اداره پذيرش بالمانع است .نامبرده ورودي سال  ...............مي باشد و از سهميه  ......................استفاده
نموده است.
اداره پذیرش و ثبت نام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نسخه اول :بخش دانش آموختگان
نسخه دول:

اداره آموزش دانشكده مربوطه ،بديهي است ارسال مدارك منوط به تحويل اين برگ مي باشد.

نسخه سول :امور دانشجوئي دانشگاه
نسخه چهارل :مركز كامپيوتر دانشگاه
نسخه پنجم :دانشجوي ذينفع

