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خاطره شکوری وش
 

 راهنمای  

 حساب  يهتسو

 معاونت تخصصي 

 معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی

م پزشکی تبريز
دانشگاه علو

 
 دانشکده پزشکی

در نهايت بعد از اتمام تمامي بند هاي تسويه حساب ، بـرگـه   

مذكور را به همراه مدارك درخواستي كه در ذيل به آنـهـا     

اشاره گرديده است به حوزه معاونت آموزش تخـصـصـي و      

فوق تخصصي تحويل نمائيد تا مراحل صدور فرم فراغت از   

 .تحصيل و ميزان بدهي شما آغاز گردد 

بديهي است قبل از تسويه كامل و تحويل تمـامـي مـدارك      

مورد نياز صدور هرگونه گواهي فارغ التحصيلي و يا پـايـان     

دوره آموزشي و يا ارائه گواهي به صندوق رفاه دانشجـويـان   

 .غير ممكن مي باشد 

چناچه در پمفلت هاي قبلي به آنها اشاره گرديد فرم فراغـت  

از تحصيل محرمانه بوده و به هيچ عنوان امكان تحويل آن به 

مراجعه به پمـفـلـت مـخـصـوص دانـش            (  شما وجود ندارد 

اما در مورد فرم ميزان بدهي مي توانيد بصورت )  آموختگان 

 .دستي آن را اقدام فرمائيد 

بعد از صدور فرم فراغت از تحصيل و ارسال آن به اداره كل 

امور آموزش و تحصيالت تكميلي دانشگاه و صـدور فـرم         

ميزان بدهي به صندوق رفاه دانشجويان خالصه پرونده شـمـا   

براي اخذ تائيديه تحصيلي و يا هرگونه گواهي كه مورد نياز 

شما است به اداره امور دانش آموختگـان واقـع در طـبـقـه            

همكف اداره كل آموزش دانشگاه علوم پـزشـكـي تـبـريـز         

 .ارسال خواهد گرديد 

داشتن تعهد محضري مربوط به محل تعهـد    ‐

شما كه به وزارت بـهـداشـت و درمـان يـا            

جهـت تسـويـه      ...  موسسه طرف تعهد شما و 

 .حساب الزامي مي باشد 

در صورت داشتن بدهي خـوابـگـاه ، وام          ‐

ضروري ، وام ازدواج و يا وام شهريه داشتـن  

تعهد محضري به صندوق رفاه دانشجويان الزامي بوده در غيـر ايـن صـورت        

 .روند تسويه صندوق رفاه متوقف خواهد شد 

تسويه وام وديعه مسكن بصـورت نـقـدي و            ‐

يكجا بوده و هيچگونه امكان تقسيط و يـا دادن      

 .امكان پذير نخواهد بود ... چك و 

 :مدارك مورد نياز تحويل برگه تسويه حساب 
عنوان و نمره ( تصوير صفحه اول و آخر پايان نامه  .1

 )پايان نامه 

 اصل كارت دانشجويي .2

 اصل اتيكت .3

 اصل فيش هاي پرداختي به صندوق رفاه .4



 كتابخانه 
كتابخانه مركزي دانشگاه علوم ‐

پزشكي تبريز واقع در داخل 

دانشگاه تبريزپشت بيمارستان 

 شهيد قاضي

كتابخانه بيمارستان امام رضا واقع در طبقه همكف بيمارستان امام ‐

 رضا

كتابخانه شهيد مدني واقع درخيابان ‐

 گلگشت  بيمارستان شهيد مدني

كتابخانه بيمارستان سينا ، بيمارستان شهدا  ‐

، بيمارستان نيكوكاري ، بيمارستان كودكان 

 ، بيمارستان زنان واقع در بيمارستانهاي مربوطه

 

 تعاوني مصرف
 واقع در فلكه دانشگاه روبروي هتل تبريز

 

 

 

 اداره حراست جهت تسويه آرم تردد 
 واقع در ساختمان پشمينه جنب باشگاه اساتيد و كارمندان

 

 
 كميته انضباطي دانشجويان

واقع در سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي تبريز معروف به 

 ساختمان زرد

با عرض تبريك و آرزوي موفقيت ، اين راهنما جهت تسهيل و 

تسريع در امور تسويه حساب از دوره تخصصي و فوق تخصصي 

 .در اختيار شما عزيزان قرار مي گيرد 

 

دانشكده پزشكي دانشگاه علوم 
 پزشكي تبريز

 كتابخانه دانشكده واقع در طبقه دوم‐

 ژوهشي واقع در طبقه چهارم معاونت پ‐

بـرای تسـويـه از        (  امور مالي و حسابداري واقع در طبقه دوم    ‐

تـرچـه بـيـمـه        دفيل مه و تحوبيحساب از اداره  يهامور مالی تسو

 )الزامي مي باشد 

‐تسويه از كليه واحد هاي آموزشي واقع در طبقه همكـف ،      ‐

 معاونت آموزش تخصصي و فوق تخصصي

 

اداره كل امور آموزش و تحصيالت تكميلي دانشگاه علوم 
 پزشكي تبريز

 واقع در داخل دانشگاه تبريز معروف به ساختمان قرمز

 كوي مسكوني و اداره كل امور دانشجويي واقع در طبقه دوم

 اداره رفاه دانشجويان واقع در طبقه دوم

 اداره امور تغذيه

 حسابداري امور دانشجويان

 

 گروه آموزشي 
 واقع در بيمارستان تحت آموزش

 

EDC  مركز مطالعات و توسعه 
واقع در خيابان گلگشت نرسيده به روبروی يمارستان شهيد مدني 

 جنب باشگاه اساتيد و كارمندان

 

 باشگاه اساتيد و كارمندان
واقع در خيابان گلگشت روبروي دانشكده  

 دندانپزشكي 

 

 مركز تحقيقات دانشجويي 
توجه در ( واقع در دانشكده بهداشت و تغذيه 

صورت داشتن طرح تحقيقاتي به اين محل 

 )مراجعه فرمائيد 

 

 تسويه از كليه واحد هاي آموزشي 
  واقع در طبقه همكف ، معاونت آموزش تخصصي و فوق تخصصي


