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 عنوان خدمت تسویه حساب
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 همکف
 نشانی جغرافیایی

آدرس و نحوه دسترسی 

دریافت مردم برای 

 خدمات

- 
نشانی پست 

 الکترونیک

 نشانی وب سایت -

9-11113333-321  

1723الی  1739داخلی:   

11191932تلفن مستقیم:   

شماره تلفن ثابت و 

 گویا

 نشانی پست صوتی -

 دانشکده بهداشت، اداره آموزش
واحد ارائه کننده 

 خدمت

معاونت دانشجویی فرهنگی -معاونت آموزشی  

دستگاه ارائه ارتباط 

دهنده خدمت با سایر 

دستگاه در جهت انجام 

 خدمت

 کپی کارت ملی و شناسنامه -3

 یک قطعه عکس -2

 کارت دانشجویی -1

فهرست مدارک الزم 

 جهت دریافت خدمت

تسویه حسابفرم مخصوص   
فرم های مورد نیاز برای 

 انجام خدمت

- 

هزینه های مربوط به 

انجام خدمت و چگونگی 

پرداخت آن توسط 

 خدمت گیرنده

یه حساب وکلیه دستورالعمل های تس  
قوانین و مقررات مربوط 

 به اداره خدمت

روز 33الی  7  

مدت زمان الزم جهت 

انجام خدمت توسط 

 دانشکده

 دانشجو نمرات تمام نهایی ثبت -3

 دانشجو به آموزش کارشناس توسط حساب تسویه فرم تحویل -2

 مختلف واحدهای از امضا گرفتن و حساب تسویه جهت دانشجو کردن راهنمایی -1

 آموزش کارشناس به رفاه اداره کارشناس توسط بدهی میزان فرم ارسال -1

 آموزشی معاون و مدیر امضای و مهر گرفتن و آموزش کارشناس به دانشجو مجدد مراجعه -9

 آموزش کارشناس به( دانشجویی کارت اصل شناسنامه، و ملی کارت کپی)مدارک همراه به حساب تسویه از برگ یک تحویل -3

شرح مختصر مراحل 

 روش ارائه خدمت

 در قسمت فلوچارت درج شده است..

نمودار گزارش کار و 

زمانبندی اجرای هر 

 مرحله

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشجو نمرات تمام نهایی ثبت  

دانشجو به آموزش کارشناس توسط حساب تسویه فرم تحویل  

مختلف واحدهای از امضا گرفتن و حساب تسویه جهت دانشجو کردن راهنمایی  

آموزش کارشناس به رفاه اداره کارشناس توسط بدهی میزان فرم ارسال  

معاون آموزشی و مدیر امضای و مهر گرفتن و آموزش کارشناس به دانشجو مجدد مراجعه  

 و ملی کارت کپی)مدارک همراه به حساب تسویه از برگ یک تحویل

 آموزش کارشناس به( دانشجویی کارت اصل شناسنامه،


