فرم و مدارك مورد نياز جهت تسويه حساب دانشجويان كارشناسي دانشكده حقوق و علوم سياسي
* دانشجويان عزيز انتظار مي رود در صورت بدهي وام تحصيلي و خوابگاه به صندوق رفاه دانشجويان با در دست داشتن تعهد محضري و يك برر

پيري اآ ن و

نيز حكم پارگزيني يا گواهي پسب ضامن پس اآ تسويه حساب اآ تمام واحدها به امور دانشجويي دانشكده مراجعه نمايد:
 -1پليه دانشجويان فارغ التحصيل اين دانشكده موظفند مبلغ  03333ريال بابت حق تمبر بره شناسره پرداخرت  234182412334111113911959000913و شرماره
شبا  663133339331300030311066دانشگاه نزد ب انك ملي شعبه مرپزي (سيبا) بابلسر واريز و فيش ن را به مسئول موآش رشته يا مروآش دانشرگاه تحويرل
نمايند.
 -1پارت دانشجوئي و پيي پارت ملي
 -0پليه دانشجويان فارغ التحصيل اين دانشكده موظفند جهت پيگيري ارآش تحصيلي خود به امور موآشي دانشگاه – بايگاني طبقه همكر

پتابخانره مرپرزي مراجعره

نموده و پس اآ دريافت مدرک پيش دانشگاهي و ارائه ن به اداره پست قبض پستي را به مسئول رشته مربوطه تحويل نمايند.
-9پرونده تحصيلي دانشجو طبق نوبت و پس اآ بررسي و انجام مكاتبات الآم جهت صدور ‹‹گواهینامه موقت پایان تحصیالت›› يا هر نوع گرواهي ديگرر بره امرور
دانش موختگان ارسال ميشرود .دانشکده برای دانشجویانی که درسشان به اتمام رسیده از صدور هرگونه معرفینامه یا گواهی مبنی بر اتماام
تحصیل جداً معذور است.
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مقطع كارشناسي به شماره

جهت فارغ التحصیلي  انصرافي  اخراجي  انتقالي  جابجايي  مهماني  در

 31با كلیه واحدهاي فوق تسويه حساب نموده است.

آدرس دقیق محل سكونت :
شماره تلفن :

تائيد كارشناس آموزش

