
 « و غیر هیات علمی هیات علمی کارکنانتسويه حساب فرم »
 

   بازخريد   مستعفي   اخراج   بازنشسته

 بورسيه تحصيلي            )فوت(   ساير موارد            انتقال        خدمتمأمور به   مرخصي بدون حقوق

        : عنوان شغلي                                      نام:                                                :نام خانوادگي

 :محل مهر و امضاي اداره كارگزيني                                             ريخ:ات                      :قسمت
 

 صندوق قرض الحسنه -11  اداره اموال دانشگاه -1

 صندوق امداد -12 حراست دانشگاه -2

 شركت تعاوني مصرف دانشگاه اروميه -13 عاونت دانشجوييم -3

 بيمه خودرو –كمک هاي مردمي دانشگاه  -14 كتابخانه مركزي -4

 مديريت پشتيباني -15 كارگزيني امور رفاه و بيمه -5

 ستاد رفاهي دانشگاه -16 معاونت پژوهشي -6

 مجمع صنفي كاركنان -17 اداره تداركات -7

 ترم دانشکده مربوطهرياست مح -18 حسابداري مركزي -8

 رياست محترم قسمت مربوطه -19 شركت تعاوني اعتبار -9

  صندوق ستاد رفاهي اعضاي هيات علمي -11

دي و نمايد كه بدهي نقمسئول قسمتهاي مختلف دانشگاه با نامبرده تسويه حساب نموده و با امضاء و مهر اين برگ گواهي مي

 دارد./جنسي به آن قسمت ن

 



 آدرس قسمت های مختلف
 

 ( يونسي) جناب آقاي  اول ساختمان ستادطبقه  اداره اموال دانشگاه : -1

نمايندگي مقام جنب دفتر نهاد  –درب ورودي از پشت ساختمان  –طبقه همکف ساختمان ستاد مركزي  حراست : -2

 (آقاي دكتر نيکروز ) جنابرهبري معظم 

 (جناب آقاي دكتر خيرفام)طبقه دوم ساختمان كتابخانه مركزي معاونت دانشجويی : -3

 ) جناب آقاي ده بزرگي (جنب ستاد مركزي و تاالر شهيد چمران کتابخانه مرکزی : -4

 (دميرچي)جناب آقاي  طبقه اول ساختمان ستاد مركزي :امور رفاه و بیمه  کارگزينی -5

 ( رشيد) جناب آقاي دكتر فطبقه سوم ساختمان ستاد مركزي  معاونت پژوهشی : -6

 (متقيانطبقه فوقاني رستوران دامپزشکي  سابق ) جناب آقاي  تدارکات : -7

 () جناب آقاي كريم زاده طبقه اول ساختمان ستاد مركزي حسابداری مرکزی : -8

 (معصوم زادهآقاي ) جناب  مركز آپادساختمان  ورودي – شهرپرديس   شرکت تعاونی اعتبار : -9

 () جناب آقاي عبدالعلي پوردانشکده كشاورزي  صندوق قرض الحسنه : -11

دفتر معاونت پشتيباني و توسعه منابع انساني) جناب آقاي  –طبقه اول ساختمان ستاد مركزي  صندوق امداد : -11

 خواه(وطن

 (جهانبخش آقايجناب  )  جنب ساختمان مركز آپاد –پرديس شهر  شرکت تعاونی مصرف: -12

 ابداري حس –دانشکده ادبيات و علوم انساني  کمک های مردمی دانشگاه : -13

 (دكتر يوسفي ) جناب آقايطبقه فوقاني رستوران دامپزشکي پشتیبانی:  -14

 ناب)ج دفتر اداره رفاه و امور بازنشستگان –طبقه اول ساختمان ستاد مركزي  ستاد رفاهی اعضای هیات علمی : -15

 دميرچي(آقاي 

 ميرچي(دآقاي  )جناب دفتر اداره رفاه و امور بازنشستگان –طبقه اول ساختمان ستاد مركزي  مجمع صنفی کارکنان: -16

 رياست محترم دانشکده مربوطه  -17

 رياست محترم قسمت مربوطه -81

 


