
 

....... تاریخ:  

....... پیوست:  
محساب دانشجویان دااگشنه صنعتی ق  فرم تسوهی  

 قبضبیتثِ علت          پذیزفتِ شذُ در سبل        ثِ شوبرُ داًشجَیی               شجبًِ رٍساًِ       گزایش                       داًشجَی رشتِ ی                        آقبی / خبًن  

 گزدد.            هیهعزفی داًشگبُ  قسوت ّبیبیز ـثِ س جْت اًجبم هزاحل تسَیِ حسبة ، پبیبى دٍرُ ی هْوبًی ، اًتقبل ، هوبًعت اس تحصیل ، اًصزاف اس تحصیل فزاغت اس تحصیل 

                                    ضاء                                                                                                                          ـهر و امـم                  مدیر گروه آموزشی                                                                              ضاءـهر و امـم                     کارشناس گروه آموزشی           

 :خـاریـت      :خـاریـت

 

 

 

 

 

 

 .کتبثخبًِ ی داًشگبُ

     هْز ٍ اهضبء         هتصذی کتبثخبًِ ی داًشگبُ              

سبیت ّبی کبهپیَتز داًشگبُ  . 

            هْز ٍ اهضبء                                 هذیز اًفَرهبتیک  

 

شبّذ ٍ ایثبرگــزادارُ ی   . 

ءاهضبهْز ٍ                                               شبّذ ٍ ایثبرگزاهَر هسؤل   

آسهبیشگبُ ّبی گزٍُ آهَسشی        . 

هْز ٍ اهضبء           هسؤل آسهبیشگبُ ّبی گزٍُ آهَسشی    

اهَر فزٌّگی ٍ فَق ثزًبهِ  . 
 هْز ٍ اهضبء       هذیز اهَر فزٌّگی ٍ فَق ثزًبهِ ی داًشگبُ     

 

ادارُ ی تزثیت ثذًی  . 

  هْز ٍ اهضبء                                هذیز تزثیت ثذًی   

 .کبرگبُ ّبی آهَسشی داًشگبُ

    هْز ٍ اهضبء                      هسؤل کبرگبُ ّبی آهَسشی             

. ُهذیز اهَر هبلی داًشگب  

                       هذیز هبلی                               اهضبء   هْز ٍ 

 

ِ ٍ سلف سزٍیســَر تغذیــادارُ اه        .0 

                                                             

 

آهَسشی داًشگبُهذیز اهَر                                                                                                          .  ثالهبًع است ُگبداًشتسَیِ حسبة ًبهجزدُ اس ًظز ایي.   
                   هْز ٍ اهضبء                                                                                                                                          

 

. ژٍّشـپ ز ــهذی                                                                      پژٍّشی داًشگبُ هذیزیت 

       هْز ٍ اهضبء                                                   

 

. ُادارُ ی حزاست داًشگب  

هْز ٍ اهضبء                    هذیز حزاست                                                   

 

. ُداًشجَیبى صٌذٍق رفب 

                                                                 تَضیحبت:     

 

 

 

هْز ٍ اهضبء                                                                         

 

. ًُذاشتِ ٍ اًجبم تسَیِ حسبة اس لحبظ  پزًٍذُسپزدُ/ًسپزدُ ٍ در ثزرسی هجذد ًقص                   ثِ داًشگبُ تعْذ خذهت دردر ثذٍ ٍرٍد  ًبهجزد 

       هی ثبشذ. ثال هبًعًظبم ٍظیفِ ی داًشگبُ  ی ادارُ    

 هْز ٍ اهضبء                                                                                                                                                                                                                                  

 

  قسوت ّبی هختلف داًشگبُ

    داًشگبُ اهَر هشوَلیي کبرشٌبس

 رونوشت:

بایگانی -اداره ی کل آموزشی  .1  

امور دانشجوییاداره ی کل  .2  

دانشجــو .3  

....... :شماره  

ثالهبًع است.تسَیِ حسبة ًبهجزدُ اس ًظز ایي ادارُ   
  مدیر کل امور آموزشی دانشگاه

          مهر و امضاء                          

سمه تعالیب   

 .لطفأ ثِ تزتیت شوبرُ تسَیِ ًوبییذ  :تذکز   

ادارُ ی اهَر خَاثگبُ ّبی داًشگبُ  . 

 ءهْز ٍ اهضب                            هزثَطِ   هسؤل اهَر خَاثگبُ      

 .  َییـــــِ ی داًشجــــثیو 
                                                       اهَر داًشجَییهسئَل    

 

 هْز ٍ اهضبء 

                 

  هْز ٍ اهضبء    

                      

اهیي اهَال داًشگبُ          . 
 هْز ٍ اهضبء                                                                   


