ثبهر تعبلپ

تاریخ :

داوطگاٌ آساد اسالمی وجف آباد

ضمارٌ :

آمًسضکذٌ فىی ي حزفٍ ای سما

پیًست :
فزم اخذ دريس بذين رعایت پیص ویاس ي َمىیاس مخصًظ داوطجًیان تزم اخز

مذیز محتزم گزيٌ ............................................. :
با سالم ي احتزام
اینجبنت  .................................. :دانشجوی رشته  ................................ :ممطت اتبردانپ وسوهته ثت شتربرش شنبهتبیپ  ................................. :ضتر ثزرهتپ
دلسك لسست تطجسك  ،اعالم مپ دارم ثب توج ث گذرانذن تعذاد  .............واحذ درهپ وداشه  ...................واحذ درهپ و ثبلسربنذش ثزای فتبر الهصیتس،پ،
دانشجوی تزم آخز ثودش و لیذ انهخبة درس ثذون رعبیت وسش نسبس  ,هرنسبس را را دارم  .خواهشرنذ اهت ضر تأیستذ مزاتتت دهتهور فزمب ستذ مجتوس
انهخبة دروس در ای نسرسبل ث اینجبنت دادش شود .
ضرنبً مط ،هسهم در صورتپ ا تزم فع،پ نزم آخز نجودش و دروس را ثذون رعبیتت عتذم وتسش نستبس و هرنستبس انهختبة واحتذ نرتبیم  ،ادارش آمتوس
واحذهبی اضبفپ را حذف خواهذ نرود و مسئولست عوالت ثعذی نبشپ اس آن ثز عهذش اینجبنت خواهذ ثود و حك هسچگون اعهزاضپ نسش نخواهم داشت .
نبم و نبم خبنوادگپ دانشجو  ................................................... :تبریخ و امضبء .................................... :
آدرس مصل هک ونت  .................................................................................................................................................................................... :ت،ف ................................... :

******
ادارٌ آمًسش
ثب هالم و احهزام
ثب توج ث اینک دانشجوی فوق الذاز  ...............واحذ گذرانذش و ثب اخذ
هرنسبس
دادن مجوس انهخبة دروس را ثذون رعبیت عذم وسش نسبس
الذام فزمب سذ .

واحذ ثبلسربنذش فبر الهصیسل خواهذ شذ  ،خواهشرنذ اهتت در خیتو
هتبل تصیتس،پ 31..................
دوم
ثت نتبمجزدش در نسرستبل اول

(نبم و نبم خبنوادگپ مذیز گزوش  ......................... :تبریخ و امضبء ) :
***********************************************************************************

كارضىاس محتزم آمًسش
ثب توج ث ثزرهپ و اعالم نظز مذیز گزوش طپ شربرش

مورخ

/

/

مجوس السم صبدر شذ.
مُز ي امضاء مذیز آمًسش

یادآيری تبصزٌ  2مادٌ  91آییه وامٍ آمًسضی (مصًب دی ماٌ )9839
در مًاردی كٍ داوطجً بزای فزاغت اس تحصیل حذاكثز  22ياحذ درسی باقیماوذٌ داضتٍ باضذ حتی اگزدر تزم قبل مطزيط ضذٌ باضذ با وظرز گرزيٌ
آمًسضی ياحذ می تًاوذ تمام ياحذَای بااقیماوذٌ را يلً ایىکٍ در بیه آوُا دريس پیص ویاس يجًد داضتٍ باضذ در یک ویمسال اوتخاب ي بگذراوذ.
.
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