شماره 90-7 /.........:
تاریخ ..... / ...... / ......:

فرم تسویه حساب دانشجویان هوسسه آهوزش عالی علن و ادب نوین
به  :کلیه واحد های هوسسه
با سالم و احترام

بدینوسیله خانن  /آقای  ..............................دانشجوی رشته شیوی آزهایشگاهی هقطع کاردانی نا پیوسته

ورودی هاه  ................سال.............

و با شواره دانشجویی  ...................................بدلیل :
انتقال

انصراف

فراغت از تحصیل

جابجایی

اخراج آهوزشی

سایر هوارد ذکر شود ................................................................................
جهت تسویه حساب هعرفی هیشود  .ضونا هدارک آهوزشی پرونده هطابق چک لیست هشروحه این فرم هوجود هیباشد  .لطفا اقدام الزم بعول آید .

هحل تایید هدیر اهور آهوزشی
دکتر ذکیه بیات
رییس هوسسه آهوزش عالی علن و ادب نوین
ٍاحذ اداسی – هالی

ٍاحذ آصهایطگاُ

اهَس خَاتگاُ

کتاتخاًِ

اهَس فشٌّگی – سٍاتظ عوَهی

اهَس داًطجَیی

هذیشیت پژٍّطی

ٍاحذ تشتیت تذًی

ًظام ٍظیفِ ( فقظ جْت داًطجَیاى پسش )

اهَس پطتیثاًی ٍ کاسپشداصی

ایي قسوت تَسظ اهَس آهَصضی هَسسِ تکویل هیگشدد :
هذاسک هَجَد دس پشًٍذُ

1
2
3
4
5
6
7
8

 .کپی شناسنامو
 .کپی کارت ملی
 .عکس
 .گواىینامو متوسطو ( ترای مفطع کاردانی و کارشناسی پیوستو)
 .ریس نمرات متوسطو( ترای مفطع کاردانی و کارشناسی پیوستو)
 .گواىینامو پیش دانشگاىی ( ترای مفطع کاردانی و کارشناسی پیوستو )
 .ریس نمرات پیش دانشگاىی ( ترای مفطع کاردانی و کارشناسی پیوستو )
 .تاییذیو تحصیلی پیش دانشگاىی ( ترای مفطع کاردانی و کارشناسی پیوستو )

 . 9گواىینامو دوره کاردانی ( ترای مقطع کارشناسی ناپیوستو)
 . 10تاییذیو تحصیلی کاردانی ( ترای مقطع کارشناسی ناپیوستو)
 . 11ریس نمرات کاردانی( ترای مقطع کارشناسی ناپیوستو)
 . 12فیش دانشگاه منتخة
 . 13کارت دانشجویی
 . 14نامو صنذوق رفاه
 . 15کارت آزمون
 . 16کارنامو محرمانو

تسویو حساب دانشجوی فارغ التحصیلی  /انصراف  /اخراج در تاریخ  .............................انجام شد .
تلفن تواس ................................. :
اهضاء کارشناس هسول رشته :

ههر و اهضاء هدیر اهور اهوزش
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تسوِ تعالی
فشم اعالعات داًطجَیاى فاسغ التحصیل

داًطگاُ هثذاء توام تحَالت است  .اهام خویٌی (سُ)
ًام .................................:
ًام خاًَادگی ....................................... :
ًام پذس ...................................... :
تاسیخ تَلذ ........ / ...... / ......... :
ضواسُ ضٌاسٌاهِ ......................... :
سضتِ تحصیلی ......................... :
ٍسٍدی ................................ :
ًیوسال ............. :
کذ ..................... :
تاسیخ فاسغ التحصیلی ........../........../......... :
تِ ًظش ضوا تْتشیي صهاى تشای تشگضاسی آئیي داًص آهَختگی ( جطي فاسغ التحصیلی ) چِ فصلی اص سال ٍ چِ ساعاتی اص سٍص هیثاضذ ؟
 1تْاس

 2تاتستاى

 3پاییض

 4صهستاى

تعذاد ّوشاّاى ً ................. :فش
ضواسُ تواس  (:تلفي ثاتت  ٍ.......................................ضواسُ ّوشاُ ).................................
اهضاء
اثش اًگطت

لغفا اعالعات ایي تشگِ سا تکویل ًوَدُ ٍ تحَیل سٍاتظ عوَهی داًطگاُ دّیذ .

اهَس فشٌّگی ٍ سٍاتظ عوَهی هَسسِ آهَصش عالی علن ٍ ادب ًَیي

هَسسِ آهَصش عالی علن ٍ ادب ًَیي
جدول دروس كارداني شيمي آزمايشگاهي
نوع درس

نظزي

ػولي

جوغ واحذ

1

سباى خارجه 1

ػووهي

3

-

3

رديف

نام درس

2

انذيشه اسالهي 1

ػووهي

2

-

2

3

انذيشه اسالهي 2

ػووهي

2

-

2

4

اخالق و تزبيت اسالهي

ػووهي

2

-

2

5

فارسي ػووهي

ػووهي

3

-

3

6

تزبيت بذني 1

ػووهي

-

1

1

7

سباى فني

پايه

2

-

2

8

شيوي ػووهي

پايه

4

-

4

9

آسهايشگاه شيوي ػووهي

پايه

-

1

1

پيشنياس

هونياس

سباى خارجه
شيوي ػووهي

10

رياضيات ػووهي1

پايه

3

-

3

11

فيشيك ػووهي 1

پايه

2

-

2

رياضيات ػووهي1

12

آسهايشگاه فيشيك ػووهي1

پايه

1

1

فيشيك ػووهي 1

13

فيشيك ػووهي 2

پايه

2

-

2

فيشيك ػووهي 1

14

رياضيات كاربزدي

پايه

2

-

2

رياضيات ػووهي1

15

شيوي هؼذني

اصلي

3

-

3

شيوي ػووهي

16

شيوي تجشيه

اصلي

3

-

3

شيوي ػووهي

17

آسهايشگاه شيوي تجشيه

اصلي

-

2

2

18

شيوي آلي 1

اصلي

3

-

3

شيوي ػووهي

19

شيوي آلي 2

اصلي

2

-

2

شيوي آلي 1

اصلي

-

1

1

شيوي آلي 2

اصلي

3

-

3

شيوي ػووهي

22

آسهايشگاه شيوي فيشيك

اصلي

-

1

1

23

بيولوصي

اصلي

1

-

1

24

آسهايشگاه بيولوصي

اصلي

-

1

1

25

سباى تخصصي

تخصصي

2

-

2

26

خوردگي

تخصصي

1

-

1

27

شيشه گزي ( كارگاه )

تخصصي

-

1

1

28

تصفيه آبهاي صنؼتي

تخصصي

1

-

1

29

ايوني و بهذاشت

تخصصي

1

-

1

30

تكنولوصي شيويايي

تخصصي

3

-

3

شيوي هؼذني شيوي آلي 2

31

ػلن هواد

تخصصي

3

-

3

شيوي ػووهي

32

كارآهوسي

تخصصي

-

3

3

33

سن شناسي

تخصصي

1

-

1

34

اصول استانذارد

تخصصي

1

-

1

35

سوينار و پزوصه

تخصصي

-

-

2

36

اصول كار در آسهايشگاه

تخصصي

2

-

2

37

شيوي پليوز

تخصصي اختياري

2

-

2

38

اصول كنتزل كيفيت

تخصصي اختياري

2

-

2

39

شيوي داروئي

تخصصي اختياري

2

-

2

شيوي هؼذني شيوي آلي 2

40

شيوي هواد غذائي

تخصصي اختياري

2

-

2

شيوي هؼذني شيوي آلي 2

41

بيوشيوي

تخصصي اختياري

2

-

2

شيوي آلي 2

20
21

42

آسهايشگاه شيوي آلي
شيوي فيشيك

هقذهات داروساسي و اشكال داروئي

تخصصي اختياري

دانش خانواده

2

-

2

2
2

43

شناخت صنايغ غذائي

تخصصي اختياري

2

-

2

44

تغذيه و بهذاشت

تخصصي اختياري

2

-

2

45

شيوي غذا

تخصصي اختياري

2

-

2

شيوي تجشيه

شيوي فيشيك
بيولوصي
سباى فني

شيوي ػووهي

شيوي ػووهي

شيوي آلي 2

شيوي ػووهي

ٍصاست علَم ٍ تحقیقات ٍ فٌاٍسی

چک لیست کٌتشل پشًٍذُ آهَصضی فاسغ التحصیالى

هَسسِ آهَصش عالی علن ٍ ادب ًَیي

ًام ٍ ًام خاًَادگی :
................................................

تلی

موضوع

خیر

کٌتشل سٌَات

در در همغغ وارداًی ٍ یا وارضٌاسی ًاپیَستِ حذاوثز  6تزم تؼالٍُ تاتستاى ( 3سال ) رػایت ضذُ است ؟
در همغغ وارضٌاسی پیَستِ حذاوثز  12تزم تؼالٍُ تاتستاى ( 6سال) رػایت ضذُ است ؟
در غَرت ػذم رػایت  ،هجَس وویسیَى هَارد خاظ دارد ؟
در غَرت داضتي هؼذل تزهی تا ًوزُ سیز  12آیا تؼذاد ٍاحذ ّای اخذ ضذُ در تزم تؼذ حذاوثز ٍ 14احذ هیثاضذ؟
تثػزُ  :فمظ در تزم اخز چٌاًچِ هؼذل تزم لثل سیز  12یاضذ هیتَاى تا ٍ 24احذ اخذ ًوَد .

کٌتشل هعذل

در همغغ وارداًی ٍ یا وارضٌاسی ًاپیَستِ در غَرت داضتي هؼذل  2تزم تا ًوزُ سیز  12ایا هؼذل ول اٍ تاالی  10است ؟

اخراج

در همغغ وارداًی ٍ یا وارضٌاسی ًاپیَستِ در غَرت داضتي هؼذل  2تزم تا ًوزُ سیز  ٍ 12هؼذل ول تاالی  10ایا هجَس

اخراج

وویسیَى هَارد خاظ دارد ؟
در همغغ وارضٌاسی پیَستِ در غَرت داضتي هؼذل  3تزم هتَالی تا ًوزُ سیز  ٍ 12یا  4تزم هتٌاٍب تا ًوزُ سیز ٍ 12

اخراج

هؼذل ول تاالی  10ایا هجَس وویسیَى هَارد خاظ دارد ؟
در همغغ وارضٌاسی پیَستِ در غَرت داضتي هؼذل  3تزم هتَالی تا ًوزُ سیز  ٍ 12یا  4تزم هتٌاٍب تا ًوزُ سیز ٍ 12هؼذل
ول تاالی  10ایا هجَس وویسیَى هَارد خاظ دارد؟
ایا وذ  10وِ تزای درٍس پزٍصُ ًْایی هیثاضذ تزای درٍس دیگز استفادُ ًطذُ است ؟
تا تَجِ تِ ایٌىِ هؼذل ول ًْایی ًثایذ سیز  12تاضذ ایا هؼذل ول ًْایی تاالی  12است ؟
ایا توام درٍس ّا اًتخاب ٍ پاس ضذُ اًذ ؟

کٌتشل دسس ٍ ٍاحذ ّا

ایا درٍس تىزای ًثَدُ ٍ ّز درس فمظ یىثار پاس ضذُ اًذ ؟
ایا در تزم ّای ؿیز هطزٍط لاًَى حذالل  ٍ 12حذاوثز ٍ 20احذ جْت اخذ ٍاحذ رػایت ضذُ است ؟
تثػزُ  :فمظ در تزم اخز هیطَد سیز  ٍ 12تاالی ( 20تا ٍ 24احذ ) اخذ وزد
ضزط هؼذل ّن ٍجَد ًذارد
ایا سمف ٍاحذ ّای اخذ ضذُ در تزم تاتستاى (ٍ 6احذ ) رػایت ضذُ است
ایا تاریخ فارؽ التحػیلی تا تاریخ درج ضذُ در وارًاهِ لی هغاتمت دارد ؟

ًام ًٍام خاًَادگی اهضاء تشسی کٌٌذُ :

ًام ٍ ًام خاًَادگی هسَل داًص اهَختگاى :
هحوذ حسیي تیات

اخراج

تسوِ تعالی

ٍصاست علَم ٍ تحقیقات ٍ فٌاٍسی

فشم احشاص ضشایظ پایاى تحصیالت د اًطجَ

هَسسِ آهَصش عالی علن ٍ ادب ًَیي
دسخَاست داًطجَ

ًظز تِ ایٌىِ ایٌجاًة  . ................................داًطجَی هَسسِ اهَصش عالی علن ٍ ادب ًَیي رضتِ شیوی آزهایشگاهیهمغغ کاردانی نا پیوسته
گزایص ٍ .....................رٍدی ًیوسال  .................سال تحػیلی ...........ـــــ . .............تِ ضوارُ داًطجَیی .............................................
دٍم

ضوارُ هلی  .....................................در ًیوسال اٍل

سال تحػیلی  ............ ................فارؽ التحػیل

تاتستاًی

خَاخن ضذ  ،هتماضی یزسی پزًٍذُ ٍ دارن تحػیلی ام هیثاضن .
تاریخ ......./....../ .... :

اهضاء داًطجَ
هذیش هحتشم گشٍُ اهَصضی ........................
ضوي اسسال سیض ًوشات خَاّطوٌذ است ٍضعیت داًطجَی فَق الزکش ساجْت دسیافت تشسی ٍ حذاکثش ظشف هذت یک ّفتِ ًتیجِ سا اعالم ًواییذ.

تؼذاد ٍاحذ درٍس ػوَهی لاتل تغثیك

تؼذاد ٍاحذ درٍس اضافی

تؼذاد ٍاحذ درٍس پایِ لاتل تغثیك

تؼذاد ٍاحذ گشراًذُ

تؼذاد ٍاحذ درٍس الشاهی لاتل تغثیك

تؼذاد ٍاحذ السم تزای فزاؿت اس تحػیل

تؼذاد ٍاحذ درٍس اختیاری لاتل تغثیك

رػایت پیص ًیاس ٍ ّوٌیاسی درٍس تز اساس سز فػل

تؼذاد ٍاحذ درٍس لاتل تغثیك () 4+ 3+ 2+ 1

رػایت ولیِ همزرات آهَسضی تز اساس آییي ًاهِ آهَسضی
تاریخ

ًام ٍ ًام خاًَادگی ٍ اهضاء وارضٌاس اهَر داًص آهَختگاى:
هذیش هحتشم اهَس اهَصضی هَسسِ

عثك ضَاتظ اییي ًاهِ اهَسضی  ،سزوار خاًن  /آلای  ..................................................ضزایظ السم تزای دریافت درجِ کاردانی نا پیوسته را احزاس وزدُ اًذ
تَضیحات ضزٍری :
تاریخ / :

ًام ٍ اهضاء هذیز گزٍُ :

/

اهَس داًص اهَختگاى داًطگاُ هٌتخة

احتزاها پزًٍذُ ٍ هذارن داًص اهَختگی الای  /خاًن  ...............................................تِ پیَست جْت تزسی ٍ اػالم ًظز تمذین حضَر هیگزدد .
هؼذل (

تاریخ فزاؿت اس تحػیل ........../........./........ :

)

ًَع پذیزش داًطجَ (

ًام داًطگاُ  /هَسسِ اهَسش ػالی هحل تحػیل لثلی (
هیشاى تْزُ هٌذی اس هشایای اهَسش رایگاى در همغغ تحػیلی لثلی (

)

)
) سال .

) سال ٍ تؼْذ خذهت (

ًام  /اهضاء ٍ هْز هذیز اهَر اهَسضی هَسسِ اهَسش ػالی  :هحوذ حسیي تیات

تاریخ ........../......./...... :

هذیش هحتشم اهَس اهَصضی هَسسِ اهَصش عالی علن ٍ ادب ًَیي

فزاؿت اس تحػیل ًاهثزدُ در تاریخ ............../............/.........در رضتِ شیوی آزهایشگاهی

گزایص  .........................همغغ کاردانی نا پیوسته
هَرد تاییذ ًویثاضذ

هَرد تاییذ هیثاضذ

تزای غذٍر گَاّیٌاهِ هَلت تحػیلی  /داًطٌاهِ  /تاییذیِ تحػیلی تزاتز همزرات الذام ضَد  .تَضیحات ....................................................................
گزدد
یاداٍری  :ػذم تسَیِ حساب تا غٌذٍق رفاُ ٍ تؼْذ ًاضی اس هشایای اهَسش رایگاى در دٍرُ تحػیلی لثلی  ،اس تحَیا داًطٌاهِ تِ داًص اهَختِ در خَدداری .

اهضاء هسَل داًص اهَختگاى داًطگاُ هٌتخة  :هْذی پزیش

تاریخ :

/

/

تسوِ تعالی

صاست علَم ٍ تحقیقات ٍ فٌاٍسی

فشم احشاص ضشایظ پایاى تحصیالت د اًطجَ

هَسسِ آهَصش عالی علن ٍ ادب ًَیي
دسخَاست داًطجَ

ًظز تِ ایٌىِ ایٌجاًة  . ................................داًطجَی هَسسِ اهَصش عالی علن ٍ ادب ًَیي رضتِ شیوی آزهایشگاهیهمغغ کاردانی ناپیوسته
گزایص ٍ .....................رٍدی ًیوسال  .................سال تحػیلی ...........ـــــ . .............تِ ضوارُ داًطجَیی .............................................
دٍم

ضوارُ هلی  .....................................در ًیوسال اٍل

سال تحػیلی  ............ ................فارؽ التحػیل

تاتستاًی

خَاخن ضذ  ،هتماضی یزسی پزًٍذُ ٍ دارن تحػیلی ام هیثاضن .
تاریخ ......./....../ .... :

اهضاء داًطجَ
هذیش هحتشم گشٍُ اهَصضی ........................
ضوي اسسال سیض ًوشات خَاّطوٌذ است ٍضعیت داًطجَی فَق الزکش سا جْتدسیافت تشسی ٍ حذاکثش ظشف هذت یک ّفتِ ًتیجِ سا اعالم ًواییذ.

تؼذاد ٍاحذ درٍس ػوَهی لاتل تغثیك

تؼذاد ٍاحذ درٍس اضافی

تؼذاد ٍاحذ درٍس پایِ لاتل تغثیك

تؼذاد ٍاحذ گشراًذُ

تؼذاد ٍاحذ درٍس الشاهی لاتل تغثیك

تؼذاد ٍاحذ السم تزای فزاؿت اس تحػیل

تؼذاد ٍاحذ درٍس اختیاری لاتل تغثیك

رػایت پیص ًیاس ٍ ّوٌیاسی درٍس تز اساس سز فػل

تؼذاد ٍاحذ درٍس لاتل تغثیك () 4+ 3+ 2+ 1

رػایت ولیِ همزرات آهَسضی تز اساس آییي ًاهِ آهَسضی
تاریخ

ًام ٍ ًام خاًَادگی ٍ اهضاء وارضٌاس اهَر داًص آهَختگاى:
هذیش هحتشم اهَس اهَصضی هَسسِ

عثك ضَاتظ اییي ًاهِ اهَسضی  ،سزوار خاًن  /آلای  ..................................................ضزایظ السم تزای دریافت درجِ کاردانی نا پیوسته را احزاس وزدُ اًذ
تَضیحات ضزٍری :
تاریخ / :

ًام ٍ اهضاء هذیز گزٍُ :

/

اهَس داًص اهَختگاى داًطگاُ هٌتخة

احتزاها پزًٍذُ ٍ هذارن داًص اهَختگی الای  /خاًن  ...............................................تِ پیَست جْت تزسی ٍ اػالم ًظز تمذین حضَر هیگزدد .
هؼذل (

تاریخ فزاؿت اس تحػیل ........../........./........ :

)

ًَع پذیزش داًطجَ (

ًام داًطگاُ  /هَسسِ اهَسش ػالی هحل تحػیل لثلی (
هیشاى تْزُ هٌذی اس هشایای اهَسش رایگاى در همغغ تحػیلی لثلی (

)

)
) سال .

) سال ٍ تؼْذ خذهت (

ًام  /اهضاء ٍ هْز هذیز اهَر اهَسضی هَسسِ اهَسش ػالی  :هحوذ حسیي تیات

تاریخ ........../......./...... :

هذیش هحتشم اهَس اهَصضی هَسسِ اهَصش عالی علن ٍ ادب ًَیي

فزاؿت اس تحػیل ًاهثزدُ در تاریخ ............../............/.........در رضتِ شیوی آزهایشگاهی

گزایص  .........................همغغ کاردانی نا پیوسته
هَرد تاییذ ًویثاضذ

هَرد تاییذ هیثاضذ

تزای غذٍر گَاّیٌاهِ هَلت تحػیلی  /داًطٌاهِ  /تاییذیِ تحػیلی تزاتز همزرات الذام ضَد  .تَضیحات ....................................................................
گزدد
یاداٍری  :ػذم تسَیِ حساب تا غٌذٍق رفاُ ٍ تؼْذ ًاضی اس هشایای اهَسش رایگاى در دٍرُ تحػیلی لثلی  ،اس تحَیا داًطٌاهِ تِ داًص اهَختِ در خَدداری .

اهضاء هسَل داًص اهَختگاى داًطگاُ هٌتخة  :هْذی پزیش

تاریخ :

/

/

هذارک و هزاحل تكويل پزونذه دانشجو

صاست علَم ٍ تحقیقات ٍ فٌاٍسی
هَسسِ آهَصش عالی علن ٍ ادب ًَیي

ًام :

ًام خاًَادگی:

...............................

ًام پذس :

..................................

ضواسُ ضٌاسٌاهِ :

.................................

کذ هلی :
......................................

................... ...............

سال ٍسٍد :

سضتِ تحصیلی :

هقغع :

سدیف قثَلی :

ضواسُ داًطجَیی

....................

شيوي آسهايشگاهي

کاسداًی ًا پیَستِ

....................................

....:..................................

عٌَاى

سدیف

*

1

کاست داًطجَیی

2

اصل گَاّیٌاهِ هتَسظ

3

اصل تاییذیِ هتَسغِ

4

اصل سیض ًوشات هتَسغِ

5

عکی  /تصَیش ضٌاسٌاهِ  /کاست هلی

6

فشم احشاص ضشایظ داًص اهَختگی

7

کاست ضشکت دس اصهَى

8

کاسًاهِ هحشهاًِ

9

سیض ًوشات  /کاسًاهِ کلی هقغع کاسداًی

10

اصل فشم تسَیِ حساب  /فیص تاًکی

11

تصَیش صَستجلسِ ضَسا  /کویسیَى

12

هجَص اًتقالی داًطجَیاى  :داخل  /خاسج

13

سایش

داسای هعافیت تحصیلی :

ٍضعیت ًظام ٍظیفِ :

لغَ هعافیت تحصیلی :

صٌذٍق سفاُ داًطجَیاى :
دفتشچِ اقساط :

تَضیحات

داسای کاست هعافیت :

ضواسُ :

داسای کاست پایاى خذهت :

تاسیخ .............../............/......... :

هیضاى تذّی  ( :تِ عذد  ......................................سیال )
تاسیخ قسظ اٍل :
....../......../.....

ضواسُ هعافیت ....................................... :

تاسیخ هعافیت ......./......../....... :

( تِ حشٍف )...................................................

تاسیخ قسظ دٍم ......./......... /...... :

تاسیخ تسَیِ کلیِ اقساط ......./...../..... :

آدسس هحل سکًَت داًطجَ ................................................................................................................................................................ :
ضواسُ تواس ........................................................... :
هْذی پشیض
هحوذ حسیي تیات
هسَل داًص اهَختگاى هَسسِ اهَصش عالی علن ٍ ادب ًَیي

هسَل داًص اهَختگاى داًطگاُ هٌتخة

ٍصاست علَم ٍ تحقیقات ٍ فٌاٍسی
هَسسِ اهَصش عالی علن ٍ ادب ًَیي
اعالعت فشدی ٍ تحصیلی داًطجَیاى دٍسُ ّای کاسداًی ًا پیَستِ

ًام ٍ ًام خاًَادگی ...................................:هقغع  :کاسداًی ًا پیَستِ
ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًام پذس

کذ هلی

ضواسُ ضٌاسٌاهِ

هحل صذٍس

تاسیخ تَلذ

سضتِ تحصیلی هتَسغِ

سضتِ تحصیلی پیص داًطگاّی

تاسیخ اخز هذسک هتَسغِ

تاسیخ اخز پیص داًطگاّی

ضواسُ ٍ تاسیخ تاییذیِ تحصیلی

سدیف پزیشش ساصهاى سٌجص

تاسیخ ٍسٍد

سضتِ ٍ گشایص تحصیلی

تاسیخ فشاغت اص تحصیل

هعذل

هجَص

سال

هاُ

سال

هاُ

سال

هاُ

سال

هاُ

اهضاء ٍ تاریخ :

تاسیخ

ضواسُ

داخلی

ٍضعیت اًتقالی داًطجَ تا رکش

ًام ٍ ًام خاًَادگی داًطجَ :

سال ٍسٍد  ............ :ضواسُ داًطجَیی .................................... :تاسیخ تکویل فشم ......../......../.......:

خاسجی

ًام ٍ ًام خاًَادگی وارضٌاس هسَل رضتِ :
اهضاء ٍ تاریخ :

داًطجَی هحتشم لغفا هَاسد خَاستِ ضذُ دس ریل سا تا دقت تکویل ٍ تاییذ ًواییذ .

ٍصاست علَم ٍ تحقیقات ٍ فٌاٍسی
هَسسِ آهَصش عالی علن ٍ ادب ًَیي

ًام ًٍام خاًَادگیً ........ ............ ..............................ام پذر ............................ :
ضوارُ ضٌاسٌاهِ  ....... ...... ............................:هحل تَلذ ............ ...... ........ :
ضوارُ هلی  ........... .........................:رضتِ ٍ گزایص تحػیلی  :ضیوی آصهایطگاّی

هذیزیت هحتزم اهَر اهَسضی
خَاّطوٌذ است در خػَظ آلای  /خاًن ...........................................داًطجَی

همغغ  :کاسداًی ًا پیَستِ تِ ضوارُ داًطجَیی ................................ :
فارؽ التحػیل  ......./......../.......:تاریخ ثثت آخزیي ًوزُ ....../....../....

رضتِ ضیوی آصهایطگاّی همغغ کاسداًی ًا پیَستِ
تا ضوارُ داًطجَیی.........................................
هیشاى تْزُ هٌذی اس ٍام داًطجَیی غٌذٍق رفاُ داًطجَیاى ٍ ًیش تذّی ًاهثزدُ را جْت اًجام اهَر
فارؽ التحػیلی تِ این هذیزیت اػالم فزهاییذ .

آدرس واهل پستی .................................................................................:
تلفي ّوزاُ .......................................................... ......:

هذیز اهَر اهَسضی

تلفي ثاتت تا وذ ضْزستاى . ........................................:
تلفي تواس ضزٍری .................................:

هذیزیت هحتزم اهَر اهَسضی

تَجِ :

تا سالم

لغفا ضوارُ تلفي ٍ ادرس پستی را تا دلت ٍارد ًوَدُ ٍ در غَرت تـیز ادرس هزاتة را

احتزاها ًاهثزدُ هثلؾ ...............ریال اس ٍام داًطجَیی تذٍى احتساب وارهشد استفادُ ًوَدُ ٍ% 10

تِ داًطگاُ اعالع دّیذ .

هثلؾ فَق را تِ حساب غٌذٍق رفاُ ٍاریش ٍ دفتزچِ الساط ایطاى غادر گزدیذُ است.

ایٌجاًة  ............. ...... .........................غحت ولیِ هغالة ٍ هطخػات فَق را تاییذ
ًوَدُ ٍ ئز غَرت ّزگًَِ ًمع ٍ اضتثاُ ػَالة تؼذی آى تز ػْذُ ایٌجاًة هیثاضذ .

غٌذٍق رفاُ اهَر داًطجَیایی
تاریخ ......../......../......:

.

ٍصاست علَم ٍ تحقیقات ٍ فٌاٍسی

ٍصاست علَم ٍ تحقیقات ٍ فٌاٍسی

هَسسِ آهَصش عالی علن ٍ ادب ًَیي

هَسسِ آهَصش عالی علن ٍ ادب ًَیي

تاسیخ :
سسیذ داًطٌاهِ

ضواسُ :
پیَست :
یه تزي داًطٌاهِ

ایٌجاًة :

تقاضا ًاهِ دسیافت
داًطٌاهِ

ًام ً ............................. :ام خاًَادگی .......................................

ادارُ اهَر داًص اهَختگاى هَسسِ

ًام پذر  ............................ :ضوارُ ضٌاسٌاهِ .................................:

تا سالم

هحل غذٍر  ..................................... :تاریخ تَلذ ......./........ /..... :

ایٌجاًة خاًن  /الای  ................................................................فزسًذ ................................
تِ ضوارُ داًطجَیی .......................................ضوارُ ضٌاسٌاهِ..............................................
غادرُ اس  .................................هتَلذ سال ..............
تِ ضوارُ هلی  ...................... .....................در تاریخ (رٍس  /هاُ  /سال) ........./.........../..........
هی آصهایطگاّی همغغ کاسداًی ًا پیَستِ
در رضتِ ضی
.داًص اهَختِ گزدیذُ ام .
لذا در غَرت احزاس ضزایظ  ،هتماضی غذٍر ٍ دریافت داًطٌاهِ هیثاضن.

داًص آهَختِ رضتِ  :ضیوی آصهایطگاّی همغغ  :کاسداًی ًا پیَستِ

فارؽ التحػیل (رٍس  /هاُ  /سال ) ............/........../.......... :
تِ ضوارُ .............................
در تاریخ  ............./........../.........تحَیل گزدیذ .

ٍصاست علَم ٍ تحقیقات ٍ فٌاٍسی

ٍصاست علَم ٍ تحقیقات ٍ فٌاٍسی

هَسسِ آهَصش عالی علن ٍ ادب ًَیي

هَسسِ آهَصش عالی علن ٍ ادب ًَیي

تاسیخ :
سسیذ گَاّیٌاهِ هَقت

ضواسُ :
پیَست :

یه تزي گَاّیٌاهِ هَلت
تقاضا ًاهِ دسیافت

ایٌجاًة :

گَاّیٌاهِ هَقت پایاى تحصیالت

ًام ً ....... ......................... :ام خاًَادگی .......................................

ادارُ اهَر داًص اهَختگاى هَسسِ

ًام پذر  ............................ :ضوارُ ضٌاسٌامُ .................................:

تا سالم

هحل غذٍر  ..................................... :تاریخ تَلذ ......./......../......... :

ایٌجاًة خاًن  /الای  ......................................................فزسًذ ..................................

داًص آهَختِ رضتِ  :ضیوی آصهایطگاّی همغغ  :کاسداًی ًا پیَستِ

تِ ضوارُ داًطجَیی .......................................ضوارُ ضٌاسٌاهِ......................................
غادرُ اس  ...........................هتَلذ سال ..............
تِ ضوارُ هلی  ...................... .....................در تاریخ (رٍس  /هاُ  /سال) ......../........./.........
در رضتِ ضیوی آصهایطگاّی همغغ کاسداًی ًاپیَستِ
.داًص اهَختِ گزدیذُ ام .
لذا در غَرت احزاس ضزایظ  ،هتماضی غذٍر ٍ دریافت داًطٌاهِ هیثاضن.

فارؽ التحػیل (رٍس  /هاُ  /سال) ............/........../.......... :
تِ ضوارُ .............................
در تاریخ  ............./........../.........تحَیل گزدیذ .

