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داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ ًجف آببد

تبریخ :

آهَسضکذُ فٌی ٍ حزفِ ای سوب

ضوبرُ :

(فزم هعزفی ًبهِ هیْوبًی هبدُ )55

پیَست :

مدیز محتزم گزيٌ ................................. :
بب سالم ٍ احتزام
وظاام
بٍ استحضار می رساود ایىجاوب  ............................بٍ شمارٌ شىاسایی  .......................داوشجًی رشتٍ  .......................ديرٌ کاارداوی یوًساتٍ
آمًسشی تمام يقت بٍ استىاد مادٌ  55آیوه وامٍ آمًسشی  ،با تًجٍ بٍ ایه کٍ دريس سیاز در ایاه آمًسشاددٌ ارائاٍ وشادٌ اسات ي مج اًر باٍ
تابساتان ساال تحیاو ی  3199-98را در
گذراودن آوُا در ایه وومسال َستم  ،تقاضاای موُمااوی دريس سیاز در وومساال ايل ديم
داوشگاٌ آساد اسالمی ياحد  – .................آمًسشددٌ فىی ي حزفٍ ای سما  .................را دارم  .خًاَشامىد اسات در راًرو مًافقات مزاتاب را جُات
اقداماو بعدی بٍ ادارٌ آمًسش اعالم فزمائود .
ضوٌبً هطلع ّستن کِ بِ ّیچ عٌَاى اجبسُ ًذارم درٍس سیز را در ٍاحذ هقػذ تغییز دّن ٍ چٌبًچِ هجبَر بِ ایي کبر ضذم حتوبً بب اجبسُ هذیز گزٍُ ٍ ًیزش
اغالح هعزفی ًبهِ هیْوبًی خَد ٍ گزفتي هعزفی ًبهِ جذیذ اس ادارُ آهَسش آهَسضکذُ ببضذ ٍ چٌبًچِ خالف آى را هزتکب ضذم هسئَلیت پذیزفتِ ًطذى
درٍس بز عْذُ ایٌجبًب است ٍ حق ّیچگًَِ اعتزاضی ًیش ًذارم .

وام ي وام خاوًادگی داوشجً  ................................ :تاریخ ي امضاء ................................ :
آدرس محل سدًوت ............................................................................................................................................... :
ت فه ........................................ :
ًبم درس

تعذاد ٍاحذ
ًظزی

جوع ٍاحذ ّب

پیص ًیبس

اهضبء ٍ اثز اًگطت داًطجَ
ّن ًیبس

عولی

تَجِ  :رعبیت پیص ًیبس ٍ ّن ًیبس درٍس ٍ سبیز هقزرات آهَسضی بِ عْذُ ضخع داًطجَ هی ببضذ .

هذیز هحتزم آهَسش :
بب سالم ٍ احتزام

ي واام زدٌ ووااس باٍ
تاداخل دارد
31در داوشگاٌ آساد اساالمی ياحاد ...........

با تًجٍ بٍ ایىدٍ وام زدٌ داوشجًی تزم آخزمی باشد يدريس فًق الذکز در ایه آمًسشددٌ ارائٍ وشادٌ
گذراودن آوُا دارد  ،با موُماوی تعداد  ......ياحد ایشان در وومسال ايل ديم سال تحیو ی -
آمًسشددٌ فىی ي حزفٍ ای سما  .....................مًافقت موشًد  .لطفاً اقداماو السم را م ذيل فزمائود .
وام ي وام خاوًادگی مدیز گزيٌ  ................................ :تاریخ ي امضاء ..................... :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------کارشىاس محتزم آمًسش جُت بزرسی ي اقدام
هذیز آهَسش

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بب سالم ٍ احتزام

با بزرسی یزيودٌ تحیو ی داوشجً  ،وام زدٌ تاکىًن اس مادٌ  55آئوه وامٍ بزای موُماوی استفادٌ وىماًدٌ ي شازایا اداماٍ تحیاول ي موُمااوی تاا
سال تحیو ی سال تحیو ی 31 -را دارد  .ضمىاً ث ت دريس درخًاستی ایشان راًرو
ديم
سقف  .......ياحد درسی در وومسال ايل
گزفتٍ است ي مدات ٍ اوجام شد .
تاریخ ي امضاء
وام ي وام خاوًادگی کارشىاس آمًسش .............................................. :
تذکز هْن  -1 :دقت ًوبییذ کِ تبریخ ٍ سبعت اهتحبى درٍس فَق در ٍاحذ هقػذ بب درٍسی کِ در ایي آهَسضکذُ اخذ هی کٌیذ تالقی ًذاضتِ ببضذ ٍ هسزئَلیت ایزي
اهز بعْذُ داًطجَ خَاّذ بَد.
 -2رعبیت پیص ًیبس ٍ ّن ًیبس درٍس  ،اًتخببی ٍ سقف ٍاحذ بز عْذُ داًطجَ بَدُ ٍ ادرُ آهَسش ّیچگًَِ هسئَلیتی در ایٌخػَظ بز عْذُ ًخَاّذ گزفت .

