به نام خدا
فرم تسویه حساب دانشحویی با واحد های پردیس -این فرم تعداد  2برگ از سایت پردیس خودگردان توسط دانشجو به پرینت می گردد

مسئولين محترم واحد هاي پرديس خودگردان رامسر
با سالم واحترام
اينجانب با مشخصات زير  :جهت فراغت از تحصيل  انتقالمرخصي تحصيلي انصراف  اتمام ميهماني ساير  ........درخواست تسويه حساب با پرديس
را دارم.
نام خانوادگی :
نام :
مقطع تحصيلي  :دكتراي عمومي ورودي سال :
آدرس محل سکونت دائم
كدپستي

شماره ملي :
تلفن همراه :

شماره دانشجويي :
تلفن ثابت :
تاريخ:

رشته تحصيلي :

امضاء

توجه :مراجعه به واحد ها و انجام فرایند تسویه حساب به ترتیب از واحد آمار دانشجویی در ستاد پردیس شروع وبا امضاء مدیریت آموزش و
رئیس پردیس و ثبت در دبیرخانه به اتمام می رسد.

ردیف

آزمایشگاه حکیم سادات شهر موالژ

آمار دانشجویی
خانم استبصاري ستاد
كارنامه كل پيوست گردد

01
00

امور ایثارگران
1

ردیف

0

عنوان واحد تسويه شونده

نام و نام خانوادگي مسئول واحد
تاريخ -مهرو امضا

عنوان واحد تسويه شونده

نام و نام خانوادگي مسئول واحد
تاريخ -مهرو امضا

00

خانم استبصاري -ستاد

خانم فخرائي – سادات شهر
هردورشته
آموزش بالینی تنکابن
بيمارستان شهيد رجائي تنکابن
فقط دانشجویان پزشکی

آموزش پزشکی
1

1

1

خانم امير حسيني – ستاد
گواهي صالحيت باليني پيوست گردد.

تاریخ اتمام تحصیل:

01

کتابخانه مرکزی
خانم حالجيان – ساختمان شماره3

آموزش داروسازی
خانم رستمي – ستاد
01
01

امورپژوهشی
خانم حسين زاده -ستاد
کتابخانه بالینی رامسر

اموردانشجویی

شماره پرونده مركزي:

آقاي مدير پناه – ساختمان شماره 3
امورخوابگاهها

1

بيمارستان امام سجاد(ع) رامسر

01
01

1

آموزش بالینی رامسر
بيمارستان امام سجاد(ع) رامسر

01
01

آقاي مدير پناه – ساختمان شماره 3
صندوق رفاه – دانشجویان ،با هماهنگی امور دانشجویی پردیس  ،شخصا" باید به امور
دانشجویی ستاد مرکزی دانشگاه (ساری ) مراجعه نمایند .جهت اعالم فراغت از تحصیل ،ارائه فرم
میزان بدهی به صندوق رفاه الزامی می باشد

فقط دانشجویان پزشکی
8

skill lab
بيمارستان امام سجاد(ع) رامسر

01
01

فقط دانشجویان پزشکی
داروخانه آموزشی  31آبان

9

01
01

بيمارستان امام سجاد (ع) رامسر

فقط دانشجویان داروسازی

امور مالی (شهریه )
آقای گلرخ –ستاد
مدیر یت آموزش
آقای شکوری – ستاد

برابربررسي هاي اوليه بدينوسيله اعالم مي گردد كه نامبرده فوق الذكربا واحد هاي مشروحه باالتسويه حساب نموده لذا فعال انجام ساير مراحل مربوط به
فراغت از تحصیل  انتقالمرخصی تحصیلیانصراف  اتمام میهمانی سایرباذکر........آقا ی /خانم......................................بالمانع می
باشد.توجه :-1اين فرم دردونسخه تنظيم مي گردد .جهت دانش آموختگان يک نسخه تحويل واحد دانش آموختگان پرديس مي گردد -2اين تسويه صرفا
جهت اطالع و ضبط در پرونده به منظور ادامه وانجام فرايند درخواست نامبرده صادروفاقد ارزش ديگري ازجمله ترجمه مي باشد .
شماره دبيرخانه پرديس خودگردان رامسر :

تاريخ

دکتر حسین فیروزی –رئیس پردیس خودگردان رامسر
مهر

