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 حکـیم  دانشـگاه  محتـرم آموزشـی   مـدیریت  از آن مندرجات سقم و صحت مسئولیت قبول و درخواست این ي صادقانه و دقیق تکمیل ضمن
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 .......................................دانشجویی شماره
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  :کنید دقت زیر موارد به لطفا

  .است الزامی ارشد کارشناسی ي دانشنامه صدور و بررسی جهت رفاه صندوق حساب تسویه و لیسانس ي دانشنامه فتوکپی ارسال )الف

  خواهد شد.ارسال  ،رسال پستیویژه به آدرس مندرج در تقاضاي ا از طریق پستط دانشنامه فق )ب

   .باشد می صفحه دوم ) ذکر شده در( کلیه مداركارسال  به منوط نامه دانش صدور درخصوص اقدام هرگونه )ج
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تاریخ دقیق فارغ 

  التحصیلی
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مدت استفاده از 

  آموزش رایگان

              کاردانی

              کارشناسی

              ارشد کارشناسی

              دکتري

  

  .□نمی باشم □می باشم  ..........................................................................حصیل در دانشگاه در حال ت

  . □امنموده حساب تسویه و نموده پرداخت دانشجویان رفاه صندوق به را خود هاي بدهی
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  طرح رصد اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی
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