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  ي دانشگاهيمعاونت دانشجو حوزه -5

  

  

    

 و اداري مالي معاونت -��6

  
 

 

 

  .................................................... يي.. شماره دانشجو..........فرزند ............... .............................................. نام خانوادگي ................................نام ............

  .................................................................تلفن منزل   ....................................................  تلفن همراه.... .............................................رشته ...................... 

  ........................................................................آدرس محل سكونت....................................................................................................

  امضاء دانشجوتاريخ و  

  تسويه حساب دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه هنر اصفهان كاربرگ

 سمه تعالياب

  اموال  اداره -الف

 مهر و امضاء        

                    ي علي بن ابيطالبصندوق قرض الحسنه -ب

           مهرو امضاء         

و  آموزشي معاون-1

  تحصيالت تكميلي دانشكده

               

  دفتر نهاد مقام رهبري -2

 دانشجو به اين واحد بدهي
                         .ندارد

 مهر و امضاء 

  واحد سمعي بصري دانشگاه -3

              . ندارد  واحد بدهياين  دانشجو به

  

 

  و ارتباطاتواحد فنĤوري اطالعات  -4

  علمي الكترونيكيو پست  نترنتاكانت اي

           دانشجو تحويل گرفته شد. 

  ها خوابگاه امور -الف
   

 مهر و امضاء                              

 

  ................................................. عدده ب مبلغدانشجو نسبت به صندوق رفاه  -ب

   .........................................................................................................حروفبه 

 مهر و امضاء                                                                    .استهكار ديال وام بر

 

         اداره تغذيه -ج

 مهر و امضاء           

  دوره شبانه -ج
 مهر و امضاء                                            

 1394 شهريوربه روز رساني 

 مهر و امضاء

 سيزده  -ب  كاربرگ شماره            

  آموزش تحصيالت تكميلي-11

  ) 25-و ب 24-ه (به ويژه باز گرو ي دفاع)ي تحصيالت تكميلي ( مدارك جلسهنمايندهبه  كليه مدارك مربوطتحويل -الف

   (چكيده فارسي و انگليسي) پانزده -چهارده و ب -) از كاربرگ هاي بWORDي الكترونيكي (در قالب نسخه دوي چاپي و يك نسخهتحويل  - ب

  پايان نامه  كل  ) ازPDFي الكترونيكي (در قالب نسخه دو -د            )دوازده -كاربرگ بتسويه حساب پژوهشي (كاربرگ تحويل  -ج

  دانشكدهمهر و امضاء مسئول آموزش تحصيالت تكميلي                                                                                وييجارت دانشتحويل ك -ه 

  

ي مسئول كارگاه دانشكده (دانشجو بايد بهكارگاه ها  -7

خود مراجعه نمايد) نامبرده (پس از تسويه با ساير كارگاه هاي 

  دانشگاه) هيچ گونه بدهي با كارگاه دانشكده....................ندارد.

 نام و امضاء مسئول كارگاه       

  حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه  -9 
عاليت هاي پژوهشي كه از محل اعتبارات پژوهشي و حوزه معاونت پژوهشي مورد حمايت قرار مستندات كليه طرحها و ف -الف

مواد غير مصرفي كه از محل اعتبار حمايت از پايان نامه هاي تحصيالت تكميلي تهيه  - بگرفته است به اين حوزه تحويل گرديد. 

ات مقاله مستخرج از پايان نامه تحويل حوزه معاونت مستند -جگرديده است به طور كامل و سالم تحويل اين معاونت گرديد. 

 مهر و امضاء                                                                                                            پژوهشي گرديد.

نامبرده (پس از تسويه با ي خود مراجعه نمايد) (دانشجو بايد به مسئول آزمايشگاه دانشكدهآزمايشگاه ها  -8

     ندارد.  .....................   ساير آزمايشگاه هاي دانشگاه) هيچ گونه بدهي با آزمايشگاه دانشكده

 نام و امضاء مسئول آزمايشگاه

 مهر و امضاء مهر و امضاء

 روابط عمومي -10

 مهر و امضاء


