
 بسمه تعالی

 سال تحصیلیدر نیمت واحد مازاد بر بیست واحد تقاضانامه ثب

 درخواست با کارنامه ضمیمه شده قابل رسیدگی در اداره امور آموزشی دانشگاه می باشد.

 مدیر محترم گروه آموزشی.......................
 با سالم ٍ احتسام

      ....................  ههوازُ صاًوههجَی   ................. ایٌجاًههن ًههام ........................ ًههام گههاًَاص.  ..............  آئهه ي ًههام آهَش هه     11هههاصُ  4ٍ  3بههِ اسههتٌاص ه  ههسُ  

اص بس ب ست ٍاحد صٍزُ زٍشاًِ/   اًِ  کِ هاکٌَى   ٍاحد صزس  زا با هَفق ت .رزاً دُ ام هقاض  ث ت صزٍس با هوخ ات ذیل زا هاش                ز تِ هح  ل    

 زا صازم، لرا گَاّووٌد است زس د.   َص.هتقاض  هسْ الت ذیل ّستن. 13صزس  زا ً وسال اٍل/صٍم سال هح  ل    /    /      

  ُه  ا د.            ایٌجاًن         13آئ ي ًاهِ آهَش  ) سط هعدل( هعدل ً سوال اٍل/ صٍم سال هح  ل     /   /       11هاصُ  3ه  س 

  ُآئ ي ًاهِ آهَش  )هسم آگس(: هاکٌَى     ٍاحد صزس  زا .رزاً دُ ام ٍ بسای فساغت اش هح  ل ً اش بِ ........ ٍاحد صزس  زا صازم. 11هاصُ  4ه  س 
 هَض حات هعداص ٍاحد کد .سٍُ کد صزس ًام صزس زصیف

  جوع عول  ًظسی

        

        

        

 ًام ٍ ًام گاًَاص.  صاًوجَ                                                                                                                                              

 هازیخ ٍ اهضاء                                                                                                                                                        

 معاون محترم آموزشی دانشکده
 با سالم ٍ احتسام

 ضوي هائ د صزٍس فَق هداگل بس.صازی هوک ل کالس ٍ اهتحاى ًدازًد. لرا گَاّووٌد است ًس ت بِ ث ت صزٍس پ وٌْاصی اقدام فسهائ د.

  هدیس .سٍُ آهَش                                                                                                                                                        

 هازیخ، هْس ٍ اهضاء                                                                                                                                                         

 اداره محترم آموزش دانشکده:
 با سالم ٍ احتسام

 ٍاحههد صز ً وسههال اٍل/ صٍم سههال  20ع ٌههات هقاضههای صاًوههجَ کههِ بههِ هائ ههد هههدیس .ههسٍُ آهَش هه  هسبَبههِ زسهه دُ اسههت ه ٌهه  بههس ث ههت صزٍس هههاشاص بههس  

 ازسال ه  .سصص.جْت بسزس  ٍ اقدام هطابق آئ ي ًاهِ آهَش    13هح  ل     /   /    

 هعاٍى آهَش   صاًوکدُ                                                                                                                                             

 هازیخ، هْس ٍ اهضاء                                                                                                                                                     

 اداره محترم امور آموزشی دانشگاه
 با سالم ٍ احتسام

س پ وٌْاصی اش ًظس ایي اصازُ بال هاًع ه  با د . گَاّووٌد است ًس ت بِ ث ت صزٍس اقهدام  بدیٌَس لِ هقاضای صاًوجَ هَزص زس د.  قساز .سفت ٍ ث ت صزٍ

 فسهائ د صز گ َص صاًوجَی   اًِ ٍ ً وِ حضَزی ث ت صزٍس بعد اش هسَیِ اهَز سال  بالهاًع است.

 ُهعاٍى آهَش   صاًوگا                                                                                                                   اصازُ آهَشش صاًوکدُ     

 هازیخ هْس ٍ اهضاء                                                                                                                              هازیخ هْس ٍ اهضاء   

 دانشگاه مور آموزشیااداره 
 با سالم ٍ احتسام

 صاًوجَ  ْسیِ هتغ س صزٍس پ وٌْاصی زا پسصاگت ًوَصُ است لرا ث ت صزٍس اش ًظس اهَز هال  صاًوگاُ بالهاًع است.

 اهَز هال  صاًوگاُ                                                                                                                                                        

 هازیخ، هْس ٍ اهضاء                                                                                                                                                            

 مرکس رایانه امور آموزشی دانشگاه
 م ٍ احتسامبا سال

 بالهاًع است. 13هاصُ آئ ي ًاهِ آهَش   صز ً وسال اٍل/صٍم سال هح  ل     /   /       4ٍ  3ث ت صزٍس فَق بِ استٌاص ه  سُ 

 هدیس اهَز آهَش   صاًوگاُ                                                                                                                                                  

  هازیخ، هْس ٍ اهضاء
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