تاریخ/ / :
شماره.................:

کاربرگ  : 225تسویه حساب
 در تمامی مراحل تسویه حساب  ،به همراه داشتن کارت دانشجویی الزامی است .در صورت مفقودی کارت دانشجویی  ،فرم استشهاد محلی تکمیل و تأیید گردد.

 لطفاً به ترتیب از واحدهای مختلف امضا گرفته شود.

 نام و نام خانوادگی:

شماره تماس:

 رشته تحصیلی...................................................... :

کاردانی 



کارشناسی

 آدرس منزل:

انتقالی  تغییر رشته

امضاء دانشجو:

اینجانبان با امضا ذیل کاربرگ و قبول مسئولیت آن اعالم میداریم از نظر این واحد تابعه ،تسویه حساب با دانشجوی فوق بالمانع میباشد.
مرحله

1

نام قسمت

امضا و مهر مسئول

مرحله

جمع دار اموال آموزشی

صندوق رفاه ( خانم میرزایی)
دانشجو بدهی دارد  ندارد
 -تسویه و یا دریافت دفترچه بازپرداخت وام دانشجویی

7

2

3

4

 -تسویه با انجمن های علمی دانشگاه

(آقای موسوی(
 تسویه حساب خسارت به اموالآموزشی دانشگاه

 مبلغ بدهی........................................... :پژوهش و برنامه ریزی ( خانم میرزایی)

نام قسمت

امضا و مهر مسئول

8

حراست ( آقای رضایی )
 -خروج از آمار مربوطه

 -تحویل اموال پژوهشگاه

 -اعالم به نگهبانی

آموزش های آزاد ( آقای بیات)

امور دانش آموختگان

 -تسویه حساب کالسهای فوق برنامه

( خانم ابراهیمی یا خانم صوفی)

نواقص پرونده شامل:

 -تکمیل مدارک پرونده دانش آموختگی

9
امور دانشجویی ( آقای بیات )
 تحویل مدرک سلف سرویس  -خروج از آماربیمه  -تحویل اموال در اختیار تیم های ورزشی

 ثبت نام در کانون دانش آموختگان بررسی و تأیید نمرات نهاییامور مالی آموزش (خانم قمشه ای)

10

 تسویه حساب کلیشهریه /تخفیف /بورسیه /کارمزد دانشنامه

و یا انجمن ورزشی دانشجویی -تسویه حساب
کار دانشجویی

5

کتابخانه ( خانم حسینی)

مدیر آموزشی ( خانم ایرانشاهی)

 -تحویل کتب امانی

 -تأیید قطع رابطه آموزشی

11

 خروج از آمار سامانه جامع آموزشی -تأیید ریزنمرات

کارگاه و آزمایشگاه (آقای موسوی)

6

 تسویه خسارت به اموال ثابت کارگاه وآزمایشگاه

 پس از انجام تمام مراحل تسویه حساب ،پرونده شما در نوبت صدور گواهی موقت قرار گرفته و پس از صدور و تأیید آن از طریق وب سایت مرکز به
آدرس  kt-uast.ac.irاطالع رسانی می گردد.


دانشجویانی که از تحصیل منصرف شده اند همراه با فرم انصراف می بایست این فرم را به امضاء تمامی واحدهارسانده و به واحد آموزش تحویل نمایند.

