ریاست محترم دانشگاه پیام نور فریمان
با سالم،

احتراماً ،اینجانب  ....................................................دانشجوی رشته  ..................................به شماره دانشجویی
 ....................................تا پایان نیمسال  ........................................سال تحصیلی  .................................کلیه واحدهای
درسی رشته فوق را با موفقیت گذرانده و مراحل تسویه حساب و تکمیل پرونده را نیز طی نموده ام .لذا خواهشمند است مقرر فرمائید نسبت
به صدور گواهی پایان تحصیالت جهت ارائه به  ................................................................................مساعدت الزم را مبذول
فرمایند.
امضاء دانشجو
تاریخ
------------------------------------------------------------------------------------------- ---به............................................. :

با سالم و احترام،

بازگشت به درخواست شماره  ...............................مورخه  ...................................خانم /آقای  ...............................فرزند
 ............................................داراي شناسنامه شماره ................................ :صادره از  .......................متولد  ......................به استحضار
میرساند نامبرده تا تاریخ  .............................تعداد  )........................ (..............................واحد درسي مصوب دوره كارشناسي رشته
 ............................را با میانگین کل  ).................................(......................................در این مركز گذرانده و
دانش آموخته شده است ،پرونده دانش آموختگي نامبرده براي صدور گواهینامه موقت پایان تحصیالت در این مركز در دست بررسي است  .این نامه صرفاً
براي اطالع آن  ......................................محترم صادر شده و هیچ گونه ارزش دیگري ندارد%ح
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واحد درسي از واحدهاي مصوب رشته فوق را با موفقیت گذرانده و مراحل تسویه حساب و تکمیل پرونده را نیز طی نموده ام .لذا خواهشمند
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 ................................................................................مساعدت الزم را مبذول فرمایند.
امضاء دانشجو
تاریخ
-----------------------------------------------------------------------------------------------

به............................................................. :
با سالم و احترام،

بازگشت به درخواست شماره  .....................مورخ  .......................آقاي/خانم  ...................................فرزند ....................
داراي شناسنامه شماره ........... :صادره از ...................... :متولد  ....................به استحضار میرساند نامبرده تا تاریخ ، ..............
 .............واحد درسي از  ..............واحد مصوب دوره كارشناسي رشته  ................................را با میانگین معدل ...............
( ..............................صدم) در این مركز گذرانده و با عنایت به تعداد واحدهاي گذرانده ارزش تحصیالت نامبرده كارداني مي باشد.
پرونده دانش آموختگي نامبرده براي صدور گواهینامه موقت پایان تحصیالت در این مركز در دست بررسي است  .این نامه صرفاً براي اطالع
آن  .......................محترم صادر شده و هیچ گونه ارزش دیگري ندارد%ح
دكتر محسن سیرغانی
ریاست دانشگاه پیام نور ـ مركز فریمان

