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بسمه تعالي
 

 گواهي تسويه حساب

  اين قسمت توسط دانشكده تكميل شود

به شماره شناسنامه  □□□□□□□□□به شماره دانشجويي ...................... ............................................خانم / آقاي 

از .................... ................كه در تاريخ ................... متولد سال ............... ...............صادره از .................. ...............فرزند ........................................... 
نيمسال ..................... پذيرفته شده ، پس از .............. .........................دانشكده ................................... در رشته .............................. طريق سهميه 

 ،حصيلتتسويه حساب نموده و جمعاً در طول ) قسمتها و آزمايشگاههاي آن ( با اين دانشكده ......................................... تحصيلي به علت 
  .رايگان بهره مند گرديده استنيمسال از مزاياي آموزش ................... تعداد 

  مهر و امضاء رياست دانشكده  آموزش دانشكده
  موزشهاي الكترونيكيآ

                                                                        
 

 تسوبه با بخشهاي مختلف

 امضاء و مهر  نام واحد رديف  نام واحد امضاء و مهر رديف
 
 

 اداره حراست  2 كتابخانه مركزي 1 
 

 بررسي اداره امور مالي

.نامبرده در مدت تحصيل در اين دانشگاه از بابت شهريه تحصيلي بدهي ندارد و تسويه حساب دانشجو بالمانع است

امضاء و مهر                                                                                                  نام كارشناس امور مالي              

 

  بررسي كارشناسان اداره آموزش

نسپرده و در بررسي مجدد پرونده ، انجام تسوبه / سپرده ..................................................................... ود به دانشگاه تعهد خدمت در نامبرده در بدو ور
.كارت دانشجويي تحويل گرديد. حساب از لحاظ اداره مشمولين و اداره پذيرش بالمانع است

امور پذيرش و ثبت نام                                               اداره مشمولين                       امور دانش آموختگان       

  بررسي اداره تحصيالت تكميلي

. بالمانع است...... ...............................................................................خانم / با توجه به مراتب فوق، تسويه حساب آقاي

امضاء و مهر                                                                       نام مدير اداره تحصيالت تكميلي                        
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بسمه تعالي 
 

  )  كارشناسي ارشد( فرم احراز شرايط گواهينامه 
  

 

 □□□□□□□□□به شماره دانشجويي ................................ ..................................خانم/ ضمن ارسال كارنامه و فرم تطبيق واحد آقاي 
  : بشرح زير احراز نموده است  كارشناسي ارشدبه اطالع مي رساند نامبرده شرايط الزم براي دريافت گواهينامه 

  تعداد واحد گذرانده  نوع درس   رديف   تعداد واحد گذرانده  نوع درس   رديف 
    امهپايان ن  6     جبرانيدروس   1
    كل دروس براي دانش آموختگي  7    تخصصي الزاميدروس   2
    دروس مازاد  8    تخصصي انتخابيدروس   3
    كل دروس گذرانده دانشجو  9    اختياري تخصصي دروس   4
           سمينار  5

  .مندرجات مراتب فوق ، تائيد مي گردد

  تاريخ و امضاء                                                                         نام استاد راهنما                   

   ..............مهندسي  نظر رياست دانشكده
  دانشكده آموزشهاي الكترونيكي: به 

طبق ضوابط  □□□□□□□□□شجويي به شماره دان.......................................................................... خانم / گواهي مي نمايد آقاي 
  .  با موفقيت به پايان رسانيده است.................................................... در رشته كارشناسي ارشد آئين نامه آموزشي كليه واحدهاي الزم را براي احراز درجه 

  
  ..............مهندسي رئيس دانشكده امضاء  ونام                                                              

  
  

  آموزشهاي الكترونيكينظر رياست دانشكده 
  اداره نگهداري سوابق و امور دانش آموختگان : به 

طبق ضوابط  □□□□□□□□□به شماره دانشجويي .......................................................................... خانم / گواهي مي نمايد آقاي 
  .  با موفقيت به پايان رسانيده است.................................................... آئين نامه آموزشي كليه واحدهاي الزم را براي احراز درجه كارشناسي ارشد در رشته 

  
  آموزشهاي الكترونيكينام رئيس دانشكده                                                             

  مهر و امضاء                                                      

  

  نظر اداره كل آموزش 
  ور دانش آموختگان ام: به 

  . بالمانع است................................................................. خانم / مراتب فوق مورد تائيد و صدور گواهينامه آقاي 
  

 تاريخ و امضاء                                                  نام رئيس اداره آموزش                                        
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بسمه تعالي
  )  كارشناسي ارشد( رغ التحصيلي گزارش فا

 
 

  امور آموزشي دانشگاه : به 

  : گواهي مي نمايد 

به ..................................... فرزند  □□□□□□□□□به شماره دانشجويي ............................................. ................خانم / آقاي 
  ..................................................دانشجوي دانشكده ....................... سال متولد ................................... صادره از ........................... ............شناسنامه  شماره

 يا  □ كارشناسي پيوستهبا مدرك ورودي  ........................................مقطع ...................... .ورودي ............................ .........................................رشته 

مورخ ...................... ...............و به شماره تائيديه  .....................................................................................از دانشگاه  □كارشناسي ناپيوسته 

 □جابجايي □انتقالي □با مجوز ورودي كنكور............................. سال تحصيلي  □دوم يا  □اول  از نيمسال.................................. 
با گذراندن تعداد واحدهاي ذيل دروس اين ................................. در اين دانشگاه مشغــول به تحصيل شده و در تاريخ  □ساير □دانشپذيري

  . دوره را گذرانيده و دانش آموخته رشته مذكور شناخته مي شود

    تعداد واحد گذرانده     سنوات از بدو ورود 
    ) به عدد ( ا احتساب نمرات مردودي ميانگين كل ب    تعداد واحدهاي انتخابي 

    )به حروف ( ميانگين كل با احتساب نمرات مردودي     تعداد واحد مردودي 
        موثر درمعدلتعداد واحد 

  

نمره / با رتبه ............................. ............خود را تحت عنوان زير انتخاب نموده و در تاريخ  پايان نامه............................... ضمناً نامبرده در نيمسال 
  :نائل گرديده است ...................................... مورد قبول قرار گرفته و به درجه ...................... 

  :  ايان نامهعنوان پ
  

  

  .معمول دارندخواهشمند است دستور فرماييد نسبت به صدور مدرك فراغت از تحصيل ايشان اقدام الزم 

  .................مهندسي  امضاء رياست دانشكده                                 امضاء استاد راهنما                                     

    

  .خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به صدور مدرك فراغت از تحصيل ايشان اقدام الزم معمول دارند

  مهر و امضاء رياست دانشكده آموزشهاي الكترونيكي                                       

  



 

٤

 :اين قسمت در امور آموزشي دانشگاه تكميل مي شود
  

  □ تحويل اداره حراست شده است □ .تحويل نداده است □كارت دانشجويي وي اخذ و پيوست است  )  1
يك نسخه كارنامه كامپيوتري تاييد شده توسط استاد راهنما و رئيس دانشكده و يا مدير گروه آموزشي دانشكده همراه با )  2

  .شناسنامه و كارت ملي و سه قطعه عكس ضميمه مي باشدفتوكپي 

  :سهميه ورودي دانشجو بررسي گرديد )  3

  □ آزاد □خانواده شهدا و ساير    □ 3منطقه     □ 2منطقه        □ 1منطقه 

  □: كارت آزمون بررسي گرديد )  4
كارنامه /  كارشناسي ناپيوستهگواهي /  ي ناپيوستهكارشناسكارنامه /  كارشناسي پيوستهگواهي /  كارشناسي پيوستهكارنامه )  5

  □. گواهي كارداني بررسي گرديد/ كارداني 

  □. بررسي گرديد كارداني/كارشناسي ناپيوسته/ كارشناسي پيوستهتائيديه )  6
  : وضعيت نظام وظيفه )  7

  □زن  □معرفي به نظام وظيفه  □داراي كارت پايان خدمت يا معافيت 

 □ .رك دوره تحصيلي براي نامبرده بالمانع استصدور اصل مد)  8  
  

اطالعات مندرج در كارنامه كامپيوتري نامبرده با اطالعات ذكر شده بر روي اين فرم مطابقت دارد و پرونده براي اقدام به امور 
  . دانش آموختگان ارسال مي گردد

  
  : توضيحات 

  
  
  
  
  

  تاريخ                                                              پاراف                             امضاء كارشناس آموزش                  
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  بسمه تعالي
 

   )دفتر دانش آموختگان ( فرم مشخصات 

 

  .................................: .........نام پدر : .............................................................. نام خانوادگي : ....................................................... نام )  1

  : ...........................محل صدور شناسنامه : .......................................... تاريخ تولد: ................................................... شماره شناسنامه 

  

  : ..............................................مقطع : ..................................................... گرايش ......................... : ................................رشته تحصيلي ) 2

  : ..................................معدل كل . : .................................................................تاريخ فراغت از تحصيل طبق تقويم آموزش سال و ماه 

  

  : ...................................................مذهب : ............................................................. دين : ................................................... وضعيت تاهل )  3

  

  .توضيح دهيد... ) مشمول ، معافيت ،كفالت ، داراي كارت پايان خدمت و ( مت سربازي بعد از فراغت از تحصيل وضعيت خد) 4

  .شركت نموده ايد ؟ نتيجه آزمون را ذكر نماييد دكتريآيا در آزمون )  5

  در طول مدت تحصيل با كدام يك از نهادهاي دانشگاه همكاري داشته ايد ؟)  6

  .تحصيالت متعهد به خدمت در اركان ، نهاد يا سازمان خاصي هستيد؟ توضيح دهيد آيا پس از اتمام)  7

  

  آيا سوابق آموزشي ، پژوهشي يا اجرايي داريد ؟ )  8

  .عنوان پروژه و نام استاد راهنماي پروژه خود را ذكر نماييد)  9

  ايان نامهنام استاد راهنماي پ  ايان نامهعنوان پ
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  )چنانچه شاغل نيستيد يكي از اقوام بسيار نزديك خود را ذكر نماييد ( شماره تلفن محل سكونت و كار  آدرس دقيق پستي و)  10

   شماره تلفن   محل سكونت
   شماره تلفن     محل كار 

 

 سها خودداري فرماييد و آدر ها و دانشگاه هاي پست الكترونيك شركت آدرس پست الكترونيكي تا حد امكان از ارائه آدرس)  11
  :هاي پست الكترونيكي عمومي را ارائه نماييد 

 

  

آدرس و شماره تلفن دو نفر از دوستان، آشنايان يا بستگان نزديك شما كه در صورت لزوم بتوان از طريق آنها با شما تماس )  12
  : گرفت 

   شماره تلفن    1آدرس
   شماره تلفن    2آدرس

 

 تاريخ تكميل و امضاء 

  
 مدارك مورد نياز جهت تسويه حساب

شناسنامه                     تمام صفحاتتصوير )  1  

  ) پشت و رو ( كارت ملي تصوير ) 2

     )براي آقايان(تصوير كارت پايان خدمت يا كارت معافيت ) 3

تصوير كارت دانشجويي                                  )  4  

) با ذكر مشخصات نام و نام خانوادگي و محل صدور ( پشت نويسي شده          3*  4قطعه عكس  3)  5  
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