فشم تقاضای تشک تحصیل دائن داًشجَ ( اًصشاف اص تحصیل)

تزکش هْن  :ایي قسوت تَسظ خَد داًشجَ تایذ تِ دقت تکویل ٍ اهضاء شَد .

هعاًٍت هحتشم آهَصشی پشدیس  /داًشکذُ  /هشکض /هؤسسِ
ایٌجاًة :
ًام :

ًام خاًَادگی :

صادسُ اص :

داًشجَی تشم :

سشتِ :

داسًذُ شواسُ شٌاسٌاهِ :

فشصًذ :

دٍسُ سٍصاًِ  /شثاًِ هقغع :

پشدیس  /داًشکذُ :

دس ٍاحذ دسسی ًوشُ قثَلی

ایي داًشگاُ کِ تا کٌَى

گشفتِام تا آگاّی کاهل اص هقشسات اًصشاف اص تحصیل ( تِ ششح صیش) تقاضای تشک تحصیل دائن ٍ صذٍس حکن قغعی اًصشاف اص تحصیل سا داسم.
ضوٌاً قاًَى اًصشاف اص تحصیل هثٌی تش :
 -1اهکاى استفادُ اص یک هاُ هْلت تشای ًگْذاسی دسخَاست ،قثل اص صذٍس حکن قغعی؛
 -2عذم توایل تِ تاص پسگیشی تقاضای اًصشاف ٍ عَاقة آى ؛
 -3عذم اهکاى تاصگشت تِ تحصیل پس اص اتوام هْلت تعییي شذُ ؛

 -4هفَْم صذٍس حکن قغعی اًصشاف اص تحصیل ؛ دقیقاً تِ ایٌجاًة تفْین شذُ است .
ًام ٍ ًام خاًَادگی :
اهضاء :
تاسیخ تقاضا:

سٍص

هاُ

سال

شوـاسُ :
تـاسیخ :

اداسُ کل خذهات آهَصشی داًشگاُ :
تا سالم
تِ پیَست هذاسک هششٍحِ ریل هشتَط تِ ًاهثشدُ جْت اقذام الصم اسسال هیگشدد .
 -1 اصل کاست داًشجَیی /اصل فشم تأییذ شذُ تعْذ ًاهِ هحضشی ٍ اصل سسیذ تاًکی تِ هثلغ300/000سیال تاًک تجاست ( دس صَست هفقَد شذى
کاست داًشجَیی).
 -2 اصل کاسًاهِ کاهل اهضاء تأییذ شذُ ( تذٍى خذشِ ٍ ٍجَد دسٍس ًاتوام ٍ اعالم ًشذُ ) دٍ ًسخِ .
 -3 اصل فشم  ( 525تسَیِ حساب تا داًشگاُ ).
 -4 اصل ًاهِ صٌذٍقّای سفاُ داًشجَیاى تشای تسَیِ حساب قغعی /اصل ًاهِ اهَس داًشجَیی تشای اعالم عذم تذّی تِ صٌذٍق .
ً -5 ظش شَسای اًضثاعی.
ٍ -6 ضعیت ًظام ٍظیفِ .
 -7 اصل کاسًاهِ هالی .

هحل ثثت ًاهِ دس دتیش خاًِ اداسُ کل خذهات آهَصشی داًشگاُ

................................................................
هعاٍى علوی  /هعاٍى آهَصشی ٍ تحصیالت تکویلی پشدیس  /داًشکذُ
................................................................

