ضوبرُ
تبریخ
ثسوِ تعبلی
تسَیِ حسبة اس هَسسِ آهَسش عبلی غیزاًتفبعی ثیْق

ایٌجبًت خبًن /آقبی

ثِ ضوبرُ داًطجَیی

سبل تحصیلی ــــــ

ٍرٍدی ًیوسبل اٍل/دٍم

رضتِ تحصیلی
هؤسسِ آهَسش عبلی غیزاًتفبعی ثیْق تبکٌَى

هقطع

ٍاحذ درسی گذراًذُ ام ،ثب اطالع کبهل اس هقزرات

آهَسضی ٍ آییي ًبهِ داًطجَیی اس ایي هَسسِ تقبضبی تسَیِ حسبة دارم.

آدرس هحل سکًَت :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضوبرُ تلفي ثبثت :ـــــــــــــ

ضوبرُ تلفي ّوزاُ:
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی داًطجَ

تبریخ ـــــــ

اهضبء داًطجَ

آهَسش هَسسِ غیزاًتفبعی ثیْق
پزًٍذُ هتقبضی تسَسِ حسبة ثزرسی ٍ ٍضعیت ًبهجزدُ در حبل حبضز ثِ ضزح سیز است.
1

فارغ التحصیل

با تعداد

2

دانشجو اخزاجی

اس نیمسال

3

دانشجو انصزافی

اس نیمسال

4

دانشجو عدم مزاجعه

اس نیمسال
است.

5

دانشجو انتقالی

اس نیمسال
منتقل شده است.

واحد گذرانده و معدل کل
سال تحصیلی
سال تحصیلی
سال تحصیلی
سال تحصیلی

ضوبرُ داًطجَیی

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی هذیز آهَسش هَسسِ

تاریخ فارغ التحصیلی
با توجه به شزایط تحصیلی دانشجو اخزاج آموسشی است.
دانشجو انصزاف تحصیل داده است.

و تاریخ

جهت ادامه تحصیل مزاجعه ننموده

و تاریخ
و تاریخ

جهت ادامه تحصیل به سایز موسسات

ضوبرُ پزًٍذُ راکذ ثبیگبًی

رضب فزًَدیبى

اهضبء ٍ هْز

تبریخ

جذٍل تسَیِ حسبة اس ثخص ّبی هختلف هَسسِ آهَسضی غیزاًتفبعی ثیْق

(تکمیل جدول سیز و تحویل کارت دانشجویی بزای کلیه متقاضیان تسویه حساب الشامی است .در صورت مفقود شدن کارت دانشجویی ،نسبت به اخذ کارت المثنی اقدام نمایید).

ضزح

ًبم هسئَل

آموزش

آقبی هَسی الزضب الْی

کتابخانه

آقبی سیذ احسبى علَی

کارگاه های آموزشی

آقبی سیذ احسبى علَی

آزمايشگاه ها

آقبی رضب فزًَدیبى

امور فرهنگی

آقبی حسیي استیزی

مذير گروه

وام صندوق رفاه نوبت دارد .
امور دانشجویی

وام صندوق رفاه ندارد .

آقبی هصطفی فالحتی

مسدود کزدن کارت دانشجویی انجام شد.

امور مالی موسسه

خبًن اقجبلی

آقبی حسیي استیزی
خوابگاه

تحويل کارت دانشجويی (بايگانی موسسه)
تحويل کارت دانشجويی (بايگانی موسسه)

آقبی هَسی الزضب الْی

اهضبء ٍ هْز

