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بدینوسيله گواهی می شود کهه نهامدرده هيونونهه بهدهی بهه      . 1

   .کتابخانه ندارد
 

 مهر و امضاء مسئول:                                                      
 

که نامدرده کلية وسایل آزمایشناه  بدینوسيله گواهی می شود .2

 را تحویل داده است.
 

 مهر و امضاء مسئول:                                                   
 

. بدینوسيله گواهی می شود که نامدرده کل وسایل تربيت بدنی 3

 .را تحویل داده است
 

                                                      

 

 مهر و امضاء مسئول:                                                     
 

 «توجه » 
 «می باشد برادر( فقط ویژة دانشجویان 6تکميل این قسمت )شماره»  

بدینوسيله گهواهی مهی شهود وتهنيت نوهام ونيمهة نهامدرده        . 4

 بررسی و اقدام مربوطه انجام می گردد.

                                                      

. بدینوسيله گواهی می شهود کهه نهامدرده از نوهر وام و کمه       5

هزینة تحصيلی، هيونونهه بهدهی بهه وهندوا رفهاه دانشهجویا         

 دانشناه ندارد.
 : مبلغ کل

                                                                    شماره پرونده:

 اولين قسط: 

    آخرین قسط:

)دروورتيکه دانشجو سابقة انضداطی دارد( بدینوسهيله گهواهی   .6

می شود حکم کميتة انضداطی در خصوص نامدرده اجهرا گردیهده   

 است.

 

                                                      

 

ریهایی بابهت    666666بدینویسله گواهی می شود که نامدرده مدله   . 7

هزینه ودور دانشنامه و تایيدیه و ابطال تمدر مصوبه چههل و ننجمهي    

نامه شماره  و 14/60/1304نشست هيات امنای دانشناه نيام نور موخه 

 نرداخت نموده است. 24/11/04مورخه  66404/41

                                                                                                       

شود که نامدرده از نور شههریة تحصهيلی   بدینوسيله گواهی می. 8

 هيونونه بدهی به دانشناه ندارد.
                                            

 

 مهر و امضاء مسئول:                                                      
 

 است و هيچ بدهی ندارد.تسویه حساب نموده ............................................ با دانشناه  . بدینوسيله گواهی می شود خانم/آقای0

 :رئيس دانشگاه پيام نورمرکز قممهر و امضاء                                               مهر و امضاء مسئول آموزش:                     

 
 

 
مسئول مربهو  نرسهيده باشهد    شود و چنانوه تمام موارد فوا به تأیيد و مهر و امضاء منزیه مدرک منتدر شناخته می فرم تسویه حساب بهتوجه: 

 نرونده تحصيلی ناقص و دانشجو دانش آموخته نخواهد شد.

 جمهوری اسالمی ایران

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

 ..............................................شماره: ...............

 .......................................تاریخ: ........................

 ............................نيوست: ...............................

 د /7فرم شماره 
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 :مهر و امضاء مسئول   


