
  بسمه تعالي

  
  1307تاسيس 

  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

  :شماره  حساب   تسويهفرم
  : تاريخ

  ......................................................................................: خانوادگي نام و نام

  ...........................................................................................:  گرايش-          رشته................................................: شماره دانشجويي
  

  نام واحد  رديف
  خانوادگي مسئول نام و نام

  مهر و امضاء

    كتابخانه دانشكده برق  1

    كتابخانه دانشكده مكانيك  2

    برداري هاي عمران و نقشه كتابخانه دانشكده  3

    كتابخانه دانشكده علوم  4

    كتابخانه دانشكده صنايع  5

    كتابخانه دانشكده هوافضا  6

    كتابخانه مركزي  7

    دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه  8

     دانشگاهدندانپزشكي  9

    مسئول اموال دانشگاه  10

     )صورت داشتن خوابگاهدر ( امين اموال خوابگاه   11

  .............................................................................................................................................................................................................................: )دائمي ( آدرس 

  .......................................................................: .       تلفن همراه...................................................................: تلفن
  

  ونت آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكدهمعا                                                                التحصيل فارغامضاء 
  :                                                                                                           تاريخ:تاريخ         

  

  دانشكده4/4303،  دانشكده عمران3/4303،  دانشكده مكانيك2/4303، دانشكده برق 1/4303هاي  بايست يكي از فرم عالوه بر تكميل فرم فوق، ميدانشجويان  : توجه* 
  . را از دانشكده مربوطه اخذ و تكميل نمايند دانشكده هوافضا7/4303 يا وبرداري  دانشكده نقشه 6/4303،  دانشكده صنايع5/4303، علوم

زش وه يك نسخه به تحصيالت تكميلي دانشگاه ارسال شده و نسخه دوم در آم كه پس از مهر و امضاي معاونت آموزشي دانشكدشود تنظيم مي اين فرم در دو نسخه **
  .گردد دانشكده بايگاني مي

  
 29/10/1387-4303 



  بسمه تعالي

  
  1307تاسيس 

  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

  حساب تكميلي فرم تسويه
  علوم دانشكده

  :شماره
  : تاريخ

  

  ......................................................................................: خانوادگي نام و نام

  ...........................................................................................:  گرايش-          رشته................................................: دانشجوييشماره 

  

  نام واحد  رديف
  خانوادگي مسئول نام و نام

  مهر و امضاء

    معاونت پژوهشي دانشكده  1

     دانشكدهكز كامپيوترمر  2

     دانشكدهامور دانشجويي  3

    امين اموال دانشكده  4

    آزمايشگاه شيمي  5

    آزمايشگاه فيزيك  6
  
  

                                                                 معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده التحصيل فارغامضاء 
  :                                                                                                           تاريخ:تاريخ         

  
  
  
  
  
  
  

  . را از دفتر آموزش دانشكده اخذ و تكميل نمايند4303بايست فرم  عالوه بر تكميل فرم فوق، مي دانشجويان: توجه* 

زش و كه پس از مهر و امضاي معاونت آموزشي دانشكده يك نسخه به تحصيالت تكميلي دانشگاه ارسال شده و نسخه دوم در آمشود  اين فرم در دو نسخه تنظيم مي**
  .گردد دانشكده بايگاني مي

  
  

 29/10/1387-4/4303 
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