بسمه تعالی
راهنمای تسویه حساب فارغ التحصیلی و انصراف از تحصیل

دانشجوی عزیز
با سالم
ضمه ػشض خستٍ وثاضیذ  ،تا تًجٍ يلت گیش تًدن اوجام تسًیٍ حساب تٍ صًست کاغزی  ،دس ساماوٍ وماد تشتیثی صًست گشفتٍ است تا
ضما تتًاویذ اص طشیك ایه ساماوٍ تذين حضًس دس مًسسٍ دسخًاست فاسؽ التحصیلی خًد سا تٍ مًسسٍ اسسال وماییذ ي اص طشیك َمیه ساماوٍ
مشاحل تسًیٍ حساب خًد سا پیگیشی وماییذ .الصم تٍ رکش است کٍ ایه سيوذ اص سيص ديضىثٍ مًسخ  15تیشماٌ  1394ػملی می گشدد ي دس اوتُا
تٍ ضما اطالع دادٌ می ضًد کٍ دس چٍ تاسیخی جُت اخز گًاَی مًقت ي یا مذاسک خًد تٍ مًسسٍ مشاجؼٍ وماییذ .تٍ َمیه مىظًس تًجٍ تٍ
وکات ي مشاحل صیش ضما سا دس ایه امش ساَىمایی می ومایذ.
 - 1پس اص يسيد تٍ کاستشی ساماوٍ وماد خًد می تایست وسثت تٍ تاص ومًدن کاستاتل خًد الذام فشماییذ.

 - 2سپس ماوىذ صیش وامٍ داخلی جذیذی ایجاد وماییذ.

 - 3پس اص آن صفحٍ اسسال وامٍ جذیذ تشای ضما تاص می ضًد کٍ دس آن می تایست طثك تصًیش صیش دس لسمت گشدش کاس  ،تسًیٍ
حساب فاسؽ التحصیلی ( ي یا اوصشاف اص تحصیل ) سا اوتخاب وماییذ

 - 4تا اوتخاب ایه گضیىٍ پىجشٌ جذیذی تشای ضما تاص می ضًد کٍ دس آن ماوىذ تصًیش صیش کافیست دکمٍ اسسال سا اوتخاب وماییذ .الصم
تٍ رکش است دس صًستی کٍ دسخًاست ضما اوصشاف اص تحصیل می تاضذ می تایست ػلت اوصشاف خًد سا دس تاکس مشتًطٍ ضشح
وماییذ.

تٍ ایه تشتیة دسخًاست ضما تٍ مًسسٍ اسسال ضذٌ ي دس مسیش گشدش کاس خًد لشاس می گیشد ي حذاکثش پس اص  3سيص کاسی ( دس صًست
ػذم يجًد تذَی ي یا مًاسد دیگش) تٍ ضما اطالع دادٌ خًاَذ ضذ کٍ دس چٍ سيص ي ساػتی تشای اخز گًاَی خًد تٍ امًس فاسؽ التحصیالن
مًسسٍ مشاجؼٍ وماییذ .تًجٍ داضتٍ تاضیذ کٍ پس اص اسسال الصم است مشاحل وامٍ خًد سا تٍ سيش صیش پیگیشی وماییذ َ ،مکاسان ما دس
مًسسٍ دس صًست يجًد مطکل دس َش مشحلٍ ( ياحذ) اص طشیك اسسال وامٍ دس َمیه ساماوٍ تٍ شما اطالع سساوی خًاَىذ ومًد تا وسثت تٍ
سفغ آن الذام وماییذ.
کاستاب خًد دس تخص وامٍ َای اسسال ضذٌ  ،دسخًاست خًد سا تاص وماییذ.
ل
 - 1ضما می تًاویذ دس

حال کٍ دسخًاست سا تاص کشدیذ می تًاویذ اص طشیك گضیىٍ َای صیش مشاحل وامٍ خًد پیگیشی وماییذ کٍ وامٍ ضما دس کذام ياحذ مًسد تشسسی
می تاضذ.
تشای ایه امش دلت تٍ تصًیش صیش ضما سا دس ایه امش ساَىمایی می ومایذ.
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