فرم دریافت مدرک پایه
يیژٌ فارغالتحصیالن

احتراماً ،ایىجاوب  ...................... ...............................فرزوذ  .... ............... ...........متًلذ  ........ ....................بٍ ضمارٌ ضىاسىامٍ .............................
فارغالتحصیل رضتٍ  .............. .........................................................گرایص  ........................يريدی ویمسال ايل ديم سال تحصیلی .................
بٍ ضمارٌ داوطجًیی  ......... ......................تقاضای دریافت گًاَیوامٍ پایان تحصیالت مقطع قبلی (با رکر وام رضتٍ ي مقطع) .......................................
خًد را دارمَ .مچىیه ایىجاوب در تاریخ  ....................................در ایه مًسسٍ فارغالتحصیل ضذٌام.
امضای داوشجً ي تاریخ

ایه قسمت توسط واحد امور داوشجویی موسسه تکمیل میگردد

 .1يضعیت بدَی صىديق رفاٌ داوشجًیان يزارت علًم ،تحقیقات ي فىايری:
يضعیت صىديق رفاٌ داوشجً بٍ علت بدَی مًرد تایید ومیباشد.
وامبردٌ مبلػ  ...............................ریال در مقطع کارداوی

کارشىاسی بٍ صىديق بدَکار میباشد ي در تاریخ ........................... :

تسًیٍ حساب کامل ومًدٌ است.
وامبردٌ تاکىًن از تسُیالت صىديق رفاٌ داوشجًیان يزارت علًم ،تحقیقات ي فىايری استفادٌ وىمًدٌ است.
 .2يضعیت وظام يظیفٍ:يضعیت وظام يظیفٍ ایشان برای تحًیل مدرک درخًاستی مًرد تایید است مًرد تایید ویست .علت...... :
َمچىیه کپی برابر با اصل شدٌ کارت پایان خدمت يظیفٍ عمًمی یا معافیت وظام يظیفٍ در پريودٌ مشارالیٍ درج گردید.
ایه قسمت توسط واحد فارغالتحصیالن موسسه تکمیل میگردد
داوشجًی فًق در تاریخ ........................................فارغالتحصیل شدٌ است.
کلیٍ امًر مربًط بٍ فراؼت از تحصیل را طی شدٌ است ي فرم تسًیٍ حساب در پريود وامبردٌ مًجًد می باشد.
کپی برابر با اصل شدٌ مدرک درخًاستی وامبردٌ در پريودٌ داوشجًی فًق درج گردید.
ایه برگٍ پس از تایید داوشجً مبىی بر دریافت مدرک در پريودٌ مشارالیٍ درج می گردد.
تحًیل مدرک فًق از وظر ایه ياحد بالماوع میباشد.

ایه قسمت توسط داوشجو (در زمان تحًیل مدرک) تکمیل میگردد
ایىجاوب  ...............................................گًاَیوامٍ پایان تحصیالت مقطع قبلی(با رکر وام رضتٍ ي مقطع) ..........................................................................
خًد را از مًسسٍ آمًزش عالی جايیذ جیرفت در تاریخ

 ..........................دریافت ومًدم ي از تاریخ فًق مًسسٍ َیچ گًوٍ تعُذی در

خصًظ ایه مذرک وخًاَذ داضت.
امضای داوشجً ي اثر اوگشت

تایید واحد امور داوشجویی
وام ي وام خاوًادگی

تایید واحد فارغالتحصیالن
وام ي وام خاوًادگی

تایید معاون آموزشی موسسه

تایید ریاست موسسه

وام ي وام خاوًادگی

وام ي وام خاوًادگی

