
ايحرفهيان كارداني بهداشت  برگ تقاضاي تسويه حساب دانشجو     دانشگاه علوم پزشكي       
وخدمات بهداشتي در ماني قم

ها ونامهبا آگاهي از آيينام،واحد درسي نمره قبولي گرفته.. ........ .... دركه تا كنون،با مشخصات زير................................................. ..............اينجانب 

.دارم............. ......................................نشگاه را به علت اتقاضاي تسويه حساب با دواير مختلف دمقررات آموزشي،

:نام پدر: نام:نام خانوادگي

:تاريخ صدور:محل صدور:شماره شناسنامه

:تاريخ تولد:محل تولد:شماره دانشجويي

:سهميه قبولي:وضعيت تاهل:كد مركزي 

:دوره:مقطع تحصيلي:رشته تحصيلي 

:تاريخ پايان تحصيل:تاريخ شروع به تحصيل:وضعيت نظام وظيفه

:مدت استفاده از مرخصي تحصيلي:تعداد نيمسال هاي ميهمان در دانشگاه هاي ديگر

:امضاي دانشجو:جابجايي از دانشگاه /دانشجوي انتقالي

دانشكده بهداشت تسويه حساب نموده امور فرهنگينامبرده با واحد 

13:      /    /     تاريخ. است

:وادگي مسؤول مربوطهنام نام خان

مهر و امضا 

دانشكده بهداشت تسويه حسابسمعي بصرينامبرده با واحد

13:      /    /     تاريخ. نموده است

:نام نام خانوادگي مسؤول مربوطه

مهر و امضا 

دانشكده بهداشت تسويه حساب نموده تربيت بدنينامبرده با واحد 

13:  /    /     تاريخ. است

: نام خانوادگي مسؤول مربوطهنام

مهر و امضا 

. دانشكده بهداشت تسويه حساب نموده استكتابخانه نامبرده با واحد

13:   /    /     تاريخ

:ام و نام خانوادگي مسؤول مربوطهن

مهر و امضا 

دانشكده اي كتابخانه تخصصي گروه بهداشت حرفهنامبرده با 

13:    /    /     ريختا. بهداشت تسويه حساب نموده است

:نام و نام خانوادگي مسؤول مربوطه

مهر و امضا 

دانشكده بهداشت آزمايشگاه عوامل شيميايينامبرده با واحد 

13:    /    /     تاريخ. تسويه حساب نموده است

:نام و نام خانوادگي مسؤول مربوطه

مهر و امضا 

بهداشت تسويه حساب دانشكده شيميآزمايشگاه نامبرده با واحد 

13:    /    /     تاريخ. نموده است

:نام و نام خانوادگي مسؤول مربوطه

مهر و امضا 

دانشكده ي و ارگونوميآزمايشگاه عوامل فيزيكنامبرده با واحد

13:    /    /     تاريخ. بهداشت تسويه حساب نموده است

:نام و نام خانوادگي مسؤول مربوطه

مهر و امضا 

 كامل بوده ودر ، دانشكده بهداشت  تحويل داده و پرونده وي از نظر مقررات آموزشياداره آموزشالمثني كارت دانشجويي خود را به /نامبرده اصل

13:     /    /     تاريخ. ارسال خواهد شديآموزشامور اسرع وقت به اداره كل 

                                 مهر و امضا:                 نام و نام خانوادگي مسؤول مربوطه

مديريت محترم امور آموزشي دانشگاه علوم پزشكي قم 
سالم عليكم

با دواير مختلف دانشكده ............................. به شماره دانشجويي............................................آقاي/شود خانموسيله گوا هي ميبدين
.تحصيل وي بال مانع استفراغت از داشت تسويه حساب نموده و صدور به

13:     /    /     تاريخ

                                                                            مهر وامضاي رئيس دانشكده بهداشت
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ويان كارشناسي بهداشت محيط برگ تقاضاي تسويه حساب دانشج     دانشگاه علوم پزشكي       
وخدمات بهداشتي در ماني قم

ها نامهبا آگاهي از آيينام،واحد درسي نمره قبولي گرفته.. ........ .... دركه تا كنون،با مشخصات زير............................................................... اينجانب 

.دارم................................................ ...نشگاه را به علت اتقاضاي تسويه حساب با دواير مختلف دومقررات آموزشي،

:نام پدر: نام:نام خانوادگي

:تاريخ صدور:محل صدور:شماره شناسنامه

:تاريخ تولد:محل تولد:شماره دانشجويي

:سهميه قبولي:وضعيت تاهل :كد مركزي

:دوره:مقطع تحصيلي:رشته تحصيلي 

:تاريخ پايان تحصيل:تاريخ شروع به تحصيل:وضعيت نظام وظيفه

:مدت استفاده از مرخصي تحصيلي:تعداد نيمسال هاي ميهمان در دانشگاه هاي ديگر

:نشجوامضاي دا:جابجايي از دانشگاه /دانشجوي انتقالي

دانشكده بهداشت تسويه حساب نموده امور فرهنگينامبرده با واحد 

13:      /    /     تاريخ. است

:نام نام خانوادگي مسؤول مربوطه

مهر و امضا 

دانشكده بهداشت تسويه حسابسمعي بصرينامبرده با واحد

13:      /    /     تاريخ.  نموده است

: مربوطهنام نام خانوادگي مسؤول

مهر و امضا  

دانشكده بهداشت تسويه حساب  نموده تربيت بدني نامبرده با واحد 

13:  /    /     تاريخ. است

:نام نام خانوادگي مسؤول مربوطه

مهر و امضا 

. دانشكده بهداشت تسويه حساب نموده استكتابخانه نامبرده با واحد

13:   /    /     تاريخ

:ي مسؤول مربوطهنام و نام خانوادگ

مهر و امضا 

تسويه  گروه بهداشت محيطكتابخانه تخصصينامبرده با واحد 

13:    /    /      تاريخ.حساب موده است

:نام و نام خانوادگي مسؤول مربوطه

مهر وامضا

هاي شيمي و ميكروبيولوژيآزمايشگاهنامبرده با واحد 
13:    /    /     اريخت.  تسويه حساب نموده استبهداشتدانشكده 

:نام و نام خانوادگي مسؤول مربوطه
مهر و امضا 

دانشكده بهداشت تسويه حساب آزمايشگاه هيدروليك نامبرده با 

13:    /    /     تاريخ. نموده است

:نام و نام خانوادگي مسؤول مربوطه

مهر و امضا 

بهداشت دانشكدهپايلوتكشي و كارگاه لولهنامبرده با واحد 

13:    /    /     تاريخ. تسويه حساب نموده است
:نام و نام خانوادگي مسؤول مربوطه

مهر و امضا 

 دانشكده بهداشت  تحويل داده و پرونده وي از نظر مقررات آموزشي كامل بوده ودر اداره آموزشالمثني كارت دانشجويي خود را به / نامبرده اصل

13:     /    /     تاريخ.ش ارسال خواهد شداسرع وقت به اداره كل آموز

مهر و امضا :                                                       نام و نام خانوادگي مسؤول مربوطه

مديريت محترم امور آموزشي دانشگاه علوم پزشكي قم
سالم عليكم

با دواير مختلف دانشكده بهداشت تسويه ............................. به شماره دانشجويي......................... ...................آقاي/ بدين وسيله گوا هي مي شود خانم

13:     /    /     تاريخ.                                                            حساب نموده و صدور تا ئيديه تحصيلي وي بال مانع است

                                                                                                مهر وامضاي رئيس دانشكده بهداشت
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يان كارداني بهداشت محيطبرگ تقاضاي تسويه حساب دانشجو     دانشگاه علوم پزشكي       
وخدمات بهداشتي در ماني قم

ها نامه آگاهي از آيينباام،واحد درسي نمره قبولي گرفته.. ........ .... دركه تا كنون،با مشخصات زير............................................................... اينجانب 

.دارم................................................ ...نشگاه را به علت اتقاضاي تسويه حساب با دواير مختلف دومقررات آموزشي،

:نام پدر: نام:نام خانوادگي

:تاريخ صدور:محل صدور:شماره شناسنامه

:اريخ تولدت:محل تولد:شماره دانشجويي

:سهميه قبولي:وضعيت تاهل:كد مركزي 

:دوره:مقطع تحصيلي:رشته تحصيلي 

:تاريخ پايان تحصيل:تاريخ شروع به تحصيل:وضعيت نظام وظيفه

:مدت استفاده از مرخصي تحصيلي:تعداد نيمسال هاي ميهمان در دانشگاه هاي ديگر

:امضاي دانشجو:شگاه جابجايي از دان/دانشجوي انتقالي

دانشكده بهداشت تسويه حساب نموده امور فرهنگينامبرده با واحد 

13:      /    /     تاريخ. است

:نام نام خانوادگي مسؤول مربوطه

مهر و امضا 

دانشكده بهداشت تسويه حسابسمعي بصرينامبرده با واحد

13:      /    /     تاريخ.  نموده است

: نام خانوادگي مسؤول مربوطهنام

مهر و امضا  

دانشكده بهداشت تسويه حسابتربيت بدنينامبرده با واحد 

13:  /    /     تاريخ.  نموده است

:نام نام خانوادگي مسؤول مربوطه

مهر و امضا 

دانشكده بهداشت تسويه حسابكتابخانه نامبرده با واحد

13:   /    /    تاريخ.  نموده است

:نام و نام خانوادگي مسؤول مربوطه

مهر و امضا 

سويه حساب دانشكده بهداشت تكشي نقشهكارگاهنامبرده با واحد 

13:    /    /      تاريخ.موده استن

:نام و نام خانوادگي مسؤول مربوطه

مهر وامضا

 شيمي و ميكروبيولوژيهايآزمايشگاهنامبرده با واحد 
13:    /    /     تاريخ. ويه حساب نموده است تسبهداشتدانشكده 

:نام و نام خانوادگي مسؤول مربوطه
مهر و امضا 

كتابخانه تخصصي گروه بهداشت محيط واحدنامبرده با
13:    /    /     تاريخ. نموده استدانشكده بهداشت تسويه حساب

:نام و نام خانوادگي مسؤول مربوطه

مهر و امضا 

بهداشت دانشكده  و نصبكشيكارگاه لولها واحد نامبرده ب

13:    /    /     تاريخ. تسويه حساب نموده است

:نام و نام خانوادگي مسؤول مربوطه

مهر و امضا

ر مقررات آموزشي كامل بوده ودر  دانشكده بهداشت  تحويل داده و پرونده وي از نظاداره آموزشالمثني كارت دانشجويي خود را به /نامبرده اصل

13:     /    /     تاريخ.اسرع وقت به اداره كل آموزش ارسال خواهد شد

مهر و امضا :                                                       نام و نام خانوادگي مسؤول مربوطه

مديريت محترم امور آموزشي دانشگاه علوم پزشكي قم
سالم عليكم

با دواير مختلف دانشكده بهداشت تسويه ............................. به شماره دانشجويي............................................آقاي/بدين وسيله گوا هي مي شود خانم

13:     /    /     تاريخ.حساب نموده و صدور تا ئيديه تحصيلي وي بال مانع است

                                                                                                          مهر وامضاي رئيس دانشكده بهداشت
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ستاد دانشجويان شاهد و ايثارگر
13:       /    /    تاريخ

:نام و نام خانوادگي مسؤول مربوطه

مهر و امضا

واحد تربيت بدني
13:       /        /    تاريخ

:نام و نام خانوادگي مسؤول مربوطه

مهر و امضا

امور فرهنگي و فوق برنامه
13:       /        /    تاريخ

:نام و نام خانوادگي مسؤول مربوطه

مهر و امضا

امور پژوهشي و كميته تحقيقات دانشجويي
13:       /        /    تاريخ

:نام و نام خانوادگي مسؤول مربوطه

مهر و امضا

شوراي انضباطي دانشجويان
13      /        /    : تاريخ

:نام و نام خانوادگي مسؤول مربوطه

مهر و امضا

گروه آمار و خدمات ماشيني
13:       /        /    تاريخ

:نام و نام خانوادگي مسؤول مربوطه

مهر و امضا

تسويه اداره مشاوره دانشجويينامبرده با 

. حساب نموده است

13:      /    /     تاريخ

:نام و نام خانوادگي مسؤول مربوطه

مهر و امضا 

تسويه حساب نموده امور رفاهينامبرده با 

.است

ريال .................................................ميزان بدهي 

13:     /    /     تاريخ

:نام و نام خانوادگي مسؤول مربوطه

مهر و امضا 

تسويه حساب هااهامور خوابگنامبرده با واحد

.نموده است

ريال .................................................ميزان بدهي 

13:     /    /     تاريخ

:نام و نام خانوادگي مسؤول مربوطه

مهر و امضا 

. تسويه حساب دانشجو از نظر اداره امور دانشجويي بالمانع است

13:       /        /    تاريخ

رئيس اداره امور دانشجويي
                                                                مهر و امضا

آموختگاناداره دانش
13  /    :       /      تاريخ

:نام و نام خانوادگي مسؤول مربوطه

مهر و امضا

امور مشموليناداره ثبت نام و 
13:       /        /    تاريخ

:نام و نام خانوادگي مسؤول مربوطه

مهر و امضا

واحد مركزي پژوهش
13:       /        /    تاريخ

:نام و نام خانوادگي مسؤول مربوطه

مهر و امضا

ريت محترم امور آموزشي دانشگاه علوم پزشكي قممدي

سالم عليكم

با مشخصات مندرج در ظهر ................................................. آقاي / شود خانمواحدها، بدين وسيله گواهي مي: به استناد تأييد مسؤوالن مربوطه

لذا، . هاي قانوني وي  مشخص گرديده استسويه حساب نموده و يا ميزان بدهياين برگ با دانشكده مربوطه و كليه واحدهاي مشروحه فوق ت

.وي بالمانع است........................ صدور تأييديه 

13:       /        /    تاريخ

رئيس اداره خدمات آموزشي

 مهر و امضا


