
 بسمه تعالی

 79دانشجویان ورودی قابل توجه 

 

 با سالم

 انجام امور به اطالع می رساند ،ضمن آرزوی سالمتی برای شما عزیزان

 . لذابه صورت حضوری می باشد 97ورودی فارغ التحصیلی دانشجویان 

با واحدهای هر رشته طبق جدول ذیل جهت تسویه حساب دانشجویان 

 مراجعه نمایند.دانشکده محل تحصیل و دانشکده علوم پزشکی 

 رشته تاریخ روز ردیف

 هوشبری -اتاق عمل  10/10/0010 شنبه  1

 بهداشت حرفه ای–علوم تغذیه  10/10/0010 یکشنبه 2

 بهداشت عمومی 10/10/0010 دوشنبه 3

 (00الی   0  از شماره  دانشجویی)  پرستاری  10/10/0010 سه شنبه 4

 (01الی 00از شماره  دانشجویی  )پرستاری  10/10/0010 چهارشنبه 5

 

 **نکته مهم پیش از شروع فرایند فارغ التحصیلی 6**

ود هرگونه بدهی خ، دانشکده محل تحصیل تسویه حساب با و  پیش از شروع فرایند فارغ التحصیلی -1

 .دیتسویه نمایرا  نسبت به واحدهاي مختلف دانشکده

فیش پرداختی هزینه خوابگاه  ، با دانشکده محل تحصیل خود  تسویه حساب پیش از شروع فرایند -2

 مخصوص دانشجویان رشته پرستاري و اتاق عمل() نمایید. هاي مشارکتی شیراز را تهیه



حل مکلیه دانشجویان خوابگاهی )الر و اوز( می بایست از طریق هماهنگی با امور دانشجویی دانشکده  -3

از وضعیت بدهی خود در خصوص احتمال ایجاد خسارت در خوابگاه ها مطلع شده و نسبت  تحصیل 

 .نمایند تحویل دانشجوییبه امور فیش واریزي خود را  اصل به پرداخت مبلغ خسارت اقدام نموده و

  :شماره تماس جهت هماهنگی با امور دانشجویی 

  22252225  -داخلی  262               فردخانم سیفائی سرکار 

 :شماره حساب جهت پرداخت بدهی دانشجویان دانشکده پرستاری حضرت زینب )س( الرستان

 64552462شماره حساب درآمد اختصاصی دانشکده پرستاري الرستان: 

 51252245532652211شماره شناسه اجاره بها: 

 51252245232652211شماره شناسه پرداخت خسارت: 

 

 :پرداخت بدهی دانشجویان دانشکده بهداشت اوزشماره حساب جهت 

  51255551شماره حساب درآمد اختصاصی دانشکده بهداشت: 

از نظر آدرس  را خودرفاه پرتال صندوق  ،گیري از مشکالت آتی در حوزه صندوق رفاهبه دلیل جلو  -5

د. در صورت هرگونه مغایرت و کوتاهی در این یدقیق محل سکونت و فرم تعهد محضري چك نمای

 امضاء نخواهد شد.تسویه حساب مورد فرم 

کارت کتابخانه به انضمام منابع امانتی را تحویل فرمایید ، در ضمن  با کتابخانه، جهت تسویه حساب  -2

 با کتابخانه دفتر شیراز ) خانم نسیم( نیز در صورت امانت بردن منابع ، تسویه نمایید. 

ه وکمیت معاونت پژوهشی یهدر خصوص دانشجویانی که طرح هاي نیمه تمام پژوهشی دارند، تایید   -6

 منوط به اخذ رضایت از استاد مربوطه خواهد بود.  تحقیقات

دانشجویان شهریه پرداز قبل از مراجعه جهت تسویه حساب با امور شهریه تماس حاصل نمایند و  -4

 دام نمایند.نسبت به پرداخت هر گونه بدهی خود اق

 : شماره تماس جهت پیگیري امور شهریه 

 22252225  :آقاي شهر آشوب جناب 

 242داخلی                                 

    64552462شهریه دانشکده پرستاري:  جهت پرداخت حساب شماره 

  51255551شهریه دانشکده اوز:        جهت پرداخت  شماره حساب 

 

 



 انجام امور فارغ التحصیلیمدارک الزم جهت 

 کپی تمام صفحات شناسنامه و کپی کارت ملی -1

)در صورت مفقود شدن کارت دانشجویی قبل از مراجعه جهت  تسویه حساب  اصل کارت دانشجویی -2

 با امور آموزشی دانشکده علوم پزشکی تماس حاصل فرمایید.(

  دو قطعه عکس  -3

  امضاء و اثر انگشتبا  تسویه حساب با دانشکده محل تحصیلفرم  -5

 (دریافت فرم( ، دانشکده بهداشت )دریافت فرمدانشکده پرستاري )

  الزم به ذکر است دانشجویان عزیز در ابتدا جهت تکمیل و امضاء فرم تسویه حساب دانشکده محل

تحصیل به واحدهاي دانشکده محل تحصیل خود مراجعه نموده و بعد از تکمیل فرم تسویه حساب 

محل تحصیل خود، نسبت به تکمیل و امضاء فرم تسویه حساب دانشکده علوم پزشکی به مسئولین 

 دانشکده علوم پزشکی مراجعه نمایند.  واحدهاي

 واحدهاي مربوط مراجعه به تسویه حساب واحد در فرم  هر شمند است طبق شماره گذاريهخوا

دمات خبه طور مثال در فرم تسویه حساب با دانشکده محل تحصیل ابتدا دانشجو به واحد  نمایید.

واحد   2به شماره ، آن واحدمراجعه نموده و بعد از تکمیل و امضاء توسط مسئول   آموزشی

 .مراجعه نمایید کتابخانه محل تحصیل

 (دریافت فرم) امضاء و اثر انگشتبا  تسویه حساب با دانشکده علوم پزشکی الرستانفرم   -2

  ( دریافت فرم)  امضاء و اثر انگشتبا  تکمیل فرم مشخصات دانشجو -6

 (  دریافت فرم)  امضاء و اثر انگشتبا فرم تاییدیه ریزنمرات   -4

  امضاء و اثر انگشتو تایید آن با   )هم آوا(پرینت کارنامه از سیستم سما -5

  (مخصوص دانشجویان رشته پرستاري و اتاق عملهزینه خوابگاه هاي مشارکتی شیراز ) واریزيفیش   -5

 فیش واریزي در صورت ایجاد خسارت در خوابگاه -12

 

در زمان مراجعه حضوري جهت تسویه حساب کلیه مدارک فوق به همراه فرم تسویه حساب  :نکته 

دانشکده محل تحصیل دانشکده علوم پزشکی )بعد از امضاء و تکمیل فرم( به امور آموزشی دانشکده علوم 

 پزشکی تحویل نمایید.

 :شماره تماس کارشناسان فارغ التحصیلی دانشکده علوم پزشکی 

 22252225داخلی    226داله زاده                       جناب آقاي عب

 22252225داخلی   242سرکار خانم دبستان                          

https://edu.larums.ac.ir/wp-content/uploads/2022/07/تسويه-حساب-دانشكده-پرستاري-لار-1.pdf
https://edu.larums.ac.ir/wp-content/uploads/2022/07/تسويه-حساب-دانشكده-پرستاري-لار-1.pdf
https://edu.larums.ac.ir/wp-content/uploads/2022/07/تسويه-حساب-دانشكده-بهداشت-اوز.pdf
https://edu.larums.ac.ir/wp-content/uploads/2022/07/تسويه-حساب-دانشكده-بهداشت-اوز.pdf
https://edu.larums.ac.ir/wp-content/uploads/2022/07/فرم-تسویه-حساب-دانشکده-علوم-پزشکی.pdf
https://edu.larums.ac.ir/wp-content/uploads/2022/07/فرم-تسویه-حساب-دانشکده-علوم-پزشکی.pdf
https://edu.larums.ac.ir/wp-content/uploads/2022/07/فرم-مشخصات-دانشجو.pdf
https://edu.larums.ac.ir/wp-content/uploads/2022/07/فرم-مشخصات-دانشجو.pdf
https://edu.larums.ac.ir/wp-content/uploads/2022/07/فرم-تاییدیه-ریزنمرات-کلیه-نیمسالهای-تحصیلی-دانشجو.pdf
https://edu.larums.ac.ir/wp-content/uploads/2022/07/فرم-تاییدیه-ریزنمرات-کلیه-نیمسالهای-تحصیلی-دانشجو.pdf

