
 

 یانمراحل تسویه حساب دانشجو

 اخذ فرم تعهد محضری و)در صورت مفقود شدن کارت،جهت ابطال کارت تحویل کارت دانشجویی به آموزش، -1

نام  ،812اردیبهشت کدبانک تجارت شعبه  08128781معادل سی هزار تومان( به شماره حساب لایر ) 000/000پرداخت مبلغ 

 .الزم به ذکر است ابطال کارت در صورت  داشتن بدهی امکان پذیر نمی باشد ،دانشگاه(صاحب حساب معاونت آموزشی 

 تسویه حساب با: - 2

 امور دانشجویی دانشکده)الکترونیکی + دریافت نامه ی صندوق رفاه وفرم اعالم بدهی(-

 دانشکده )الکترونیکی( کتابخانه -

 )الکترونیکی(مرکزی دانشگاه تهران  کتابخانه-

 وامور تغذیه )الکترونیکی(سایت 

دانشجویان و بورسیه  -با شهریه   خارجی - مالی( مربوط به دانشجویان نوبت دومی )الکترونیکی +دریافت کارنامه حسابدار
 ( 805168500)شماره حساب دانشکده .می باشنددروس جبرانی اضافه و سنوات دارای ارشد ودکتری که کارشناسی 

 امور پژوهشی -

 نسخه از پایان نامه به اساتید راهنما ومشاور واخذ رسید از آنان تحویل یک -

لایر به شماره حساب  55000لایر وساکن استان های دیگر  05000دانشجویان ساکن تهرانصدور گواهی موقت )پرداخت هزینه  -
 (به نام معاونت آموزشی دانشگاه تهران 812در بانک تجارت شعبه اردیبهشت کد 81287810

 ه حساب با امور دانشجویان شاهد وایثارگر )مخصوص داشجویان شاهد وایثارگر(تسوی -

 تسویه حساب با دفتر روابط بین الملل )مخصوص دانشجویانی که سفر خارجی داشته اند ( -

 :ذیل به کارشناس مربوطهتحویل مدارک -

 چهار قطعه عکس پشت نویسی شده -8

 کارت دانشجوئی -7

 تصویر شناسنامه + کارت ملی + کارت پایان خدمت  -0

 به همراه فرم میزان بدهی) در صورت اخذ وام (  صندوق رفاه از امور دانشجوئی دانشکده اخذ نامه  -0

ه ارشد ودکتری دارای اضافکارشناسی –بورسیه  –مربوط به دانشجویان نوبت دوم مالی تایید شده ازحسابداری دانشکده ) کارنامه -5
 (سنوات ودروس جبرانی

 اصل وتصویرفیش بانکی )مربوط به صدور گواهی موقت( -6

 نامه ی امور پژوهشی دانشکده -2

 رسید وصول پایان نامه از اساتید راهنما ومشاور -1

 ( ش مقاله )مخصوص دانشجویان دکتریتصویر صفحه ی اول مقاله یا گواهی پذیر -8

اصالح در صورت لزوم بازبیني و جامع  خود را مجددا  در سیستم  آخرین نشاني تحصیلي، حتما  سال آخردر نیمسال  دانشجویان موظفند: تذکر 

از وصول تائیدیه مقطع قبلی خود به   قبل از هر اقدامکه مقطع تحصیلی قبلی آنان دانشگاه تهران نباشد باید دانشجویانی  ضمنا. نمایند

عدم ارسال گزارش فارغ التحصیلی به نرسیدن تائیدیه و نشانی نادرست،عواقب آن )و رت عدم پیگیری آموزش اطمینان یابند در صو

 حصیلی ( به عهده دانشجو خواهد بود.اداره کل آموزش و تاخیر در صدور گواهی موقت فارغ الت

 آرزوی موفقیت روزافزون با                                                                                       

 اندیشه اسالمیمعارف و دانشکده خدمات آموزشیاداره                                                                         


