فرآیند انجام فارغ التحصیلی دانشجویان شعبه ارومیه دانشگاه الزهرا

 -1دانشجویانی که بدهی و وام تحصیلی ندارند بعد از تحویل پایاننامه و تکمیل پرونده و همچنین ارسال پرونده کامل دانشجو
به اداره فارغ التحصیین دانشیااه(توسی عیع ه) 11 ،روز بعد با گرفتن گزارش  255نس ت به تسویه حساب الکترونیکی اقدام می
کنند .سپس بعد از تایید نهایی پرونده که  51روز بعد از تسویه الکترونیکی حساب صورت می گیرد ،ابتدا دانشجویا با قسمت اداره
فارغ التحصیین دانشیااه تما

گرفته و بعد از اطمینا از عدم نقص در فرآیند فارغ التحصیلی(دانشجویا جهت تسریع بیشتر در

امور صیدور تسیویه حساب مالی دود می توانند بعد از هماهنای با صندور رفاه دانشجویی دانشااه ،مستقیما به صندور رفاه وزارت
علوم به نشانی بزرگراه افریقا -باالتر از چهار راه کودک -کوچه شهید صانعی -پالک  51مراجعه نمایند و پس از ادذ گواهی
تسویه حساب مالی ،بصورت حضوری جهت دریافت گواهی موقت و یا دانشنامه اقدام می کنند.
ت صره :دانشجویانی که هیچ گونه بدهی بصورت وام و ...در تمامی مقاطع تحصیلی ق لی و فعلی ندارند می توانند دانشنامه را بعد از  01روز ادذ
نمایند.
 -5دانشجویانی که دارای بدهی و وام صندوق رفاه دریافت نموده اند نیز بعد از تحویل پایان نامه و تکمیل پرونده و ارسال آ
به اداره فارغ التحصیین دانشااه(توس عع ه) 11 ،روز بعد با گرفتن گزارش  255نس ت به تسویه حساب الکترونیکی اقدام نمایند.
بعد از تایید نهایی پرونده که  51روز بعد از تسییویه الکترونیکی دانشییجو صییورت می گیرد ،ابتدا دانشییجویا با تما

و هماهنای با

قسییمت امور دانشییجویی بند صییندور رفاه ،و همچنین اداره فارغ التحصییین و اطمینا از عدم نقص در فرآیند فارغ التحصیییلی،
بصورت حضوری جهت دریافت گواهی موقت اقدام می نمایند.

مدارک الزم جهت تحویل گواهی موقت:
الف .تصویر کارت ملی و صفحه اول و توضیحات عناسنامه(اصل مدارک نیز الزم است).
ب .اصل کارت دانشجویی(در صورت مفقودی کارت دانشجویی مراجعه به حراست دانشااه)
ج .تهیه یک عدد تم ر به م لغ  11111ریال از بانک ملی عع ه دانشااه
د.تهیه و ارائه فید به م لغ  21111ریال از دستااه پز معاونت آموزعی
شماره های تماس(ساعات پاسخ گویی  51:10الی )51
عماره تما

ردیف

واحد مریوطه

پاسناو

1

اداره فارغ التحصین

سرکار دانم گل آقایی

15112655112

5

صندور رفاه دانشجویی(دانشکده علوم اجتماعی)

سرکار دانم عریعتی

15112655211

0

صندور رفاه دانشجویی(دانشکده ادبیات و علوم تربیتی و
روانشناسی)

سرکار دانم کاسپور

15112655222

4

مسئول صدور رفاه دانشجویا دانشااه

سرکار دانم مردانی

15111145116
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