
 

 شاهد و ايثارگرستاد دانشجويان 

 13تاريخ:       /    /    

 نام و نام خانوادگي مسؤول مربوطه:

 مهر و امضا

 واحد انتشارات

 13اريخ:       /    /    ت

 نام و نام خانوادگي مسؤول مربوطه:

 مهر و امضا

 امور فرهنگي و فوق برنامه

 13تاريخ:       /        /    

 نام و نام خانوادگي مسؤول مربوطه:

 مهر و امضا

 دانشجويي اداره مشاوره 

 13تاريخ:       /        /    

 نام و نام خانوادگي مسؤول مربوطه:

 هر و امضام

 كميته تحقيقات دانشجويي

 13تاريخ:       /        /    

 نام و نام خانوادگي مسؤول مربوطه:

 مهر و امضا

 شوراي انضباطي دانشجويان

 13تاريخ:       /        /    

 نام و نام خانوادگي مسؤول مربوطه:

 مهر و امضا

 كتابخانه مركز آموزشي درماني

 نيا كامكار عرب

 ام خانوادگي مسؤول مربوطه:نام و ن

 مهر و امضا

 كتابخانه مركز آموزشي درماني

 شهيدبهشتي

 نام و نام خانوادگي مسؤول مربوطه:

 مهر و امضا

 كتابخانه مركز آموزشي درماني

 حضرت زهرا (س)

 نام و نام خانوادگي مسؤول مربوطه:

 مهر و امضا

 كتابخانه مركز آموزشي درماني

 ايزدي

 گي مسؤول مربوطه:نام و نام خانواد

 مهر و امضا

 كتابخانه مركز آموزشي درماني

 حضرت معصومه(س)

 نام و نام خانوادگي مسؤول مربوطه:

 مهر و امضا

 كتابخانه مركز آموزشي درماني

 نكويي هدايتي

 نام و نام خانوادگي مسؤول مربوطه:

 مهر و امضا

 تسويه حساب نموده ومور تغذيه انامبرده با 

چه بيمه خدمات درماني خود را تحويل داده دفتر

 است . 

   13تاريخ:      /    /     

 نام و نام خانوادگي مسؤول مربوطه:

 مهر و امضا 

تسـويه   هـا خوابگـاه امور نـامبرده بـا واحـد    

 حساب نموده است.

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

  13/     تاريخ:     /    

 نام و نام خانوادگي مسؤول مربوطه:

 مهر و امضا

 واحد تربيت بدني

 13تاريخ:       /        /    

 نام و نام خانوادگي مسؤول مربوطه:

 

 مهر و امضا

   13اريخ:     /    /     ريال ت تسويه حساب نموده است.ميزان بدهي ................................................. امور رفاهينامبرده با 

 نام و نام خانوادگي مسؤول مربوطه:

 مهر و امضا                                      

 تسويه حساب دانشجو از نظر اداره امور دانشجويي بالمانع است. 

 رئيس اداره امور دانشجويي                                                               13تاريخ:       /        /    

 مهر و امضا                                                                

 آموختگاندانش اداره

 13تاريخ:       /        /    

 نام و نام خانوادگي مسؤول مربوطه:

 مهر و امضا

 امور مشموليناداره ثبت نام و 

 13تاريخ:       /        /    

 دگي مسؤول مربوطه:نام و نام خانوا

 مهر و امضا

 واحد مركزي پژوهش

 13تاريخ:       /        /     

 نام و نام خانوادگي مسؤول مربوطه:

 مهر و امضا

 مديريت محترم امور آموزشي دانشگاه علوم پزشكي قم

......................................... با مشخصات مندرج شود خانم/ آقاي ........ با سالم، به استناد تأييد مسؤوالن مربوطه:واحدها، بدين وسيله گواهي مي

هاي قانوني وي  مشخص گرديده است.  در ظهر اين برگ با دانشكده مربوطه و كليه واحدهاي مشروحه فوق تسويه حساب نموده و يا ميزان بدهي

 لذا، صدور تأييديه ........................ وي بالمانع است.

 رئيس اداره خدمات آموزشي                                                                        13/           تاريخ:       / 

 مهر و امضا                                                                                 
 

 

 


