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 تبریخ:

 ضوبرُ:

  دانص آموختگانثبت درخواست در اداره 

 ...............................صبدرُ اس  ............................دارای ضٌبسٌبهِ ضوبرُ:  ..................................فزسًذ  .........................................................................ایٌجبًت  ثب احتزام

 .....................................................رضتِ   ................................................ثِ ضوبرُ داًطجَیی  ....................................................... ثب ضوبرُ هلی     /       هتَلذ       /     

 ٍرٍدی
ًیوسبل اٍل

ًیوسبل دٍم
 ثب هَفقیت ثِ اتوبم رسبًذُ ام. ..............................ٍاحذ درسی را تب تبریخ   ........................تؼذاد   .....................سبل تحصیلی          

 ٍ اًجبم هزاحل ثؼذی هجَس السم صبدر گزدد. (هحزٍهیت اس تحصیل    اًصزاف     )فزاؿت خَاّطوٌذ است ًسجت ثِ ثجت درخَاست

 :داًطجَ اهضبتبریخ ٍ                                                                                                                                                                                                        

ثب هؼذل  ٍاحذ درسی را ..................تؼذاد    .................................................... داًطجَیی ضوبرُ ثِ .................................................................... آقبی ثِ اطالع هی رسبًذ آموزش : واحد

ایطبى ( هحزٍهیت اس تحصیل   اًصزاف     )فزاؿت ثب هَفقیت پطت سز گذاضتِ ٍ  ......................................................در رضتِ   ...................................تبریخ  در ......................

 .است ثالهبًغ آهَسش خذهبت ادارُ ًظز اسطجق هقزرات 

 زدیذ فزم ضوبرُ دٍ ثزای داًطجَی فبرؽ التحصیل صبدر گ

 .ثبضذ هی ًقص ثذٍى کبهل ٍثزرسی گزدیذ ٍ هذارک  ًبهجزدُ پزًٍذُ :بایگانی واحد 

 کبرت داًطجَیی ًبهجزدُ ضویوِ گزدیذ 

 سبهبًِ   ثخص ثبیگبًی ثجت ٍضؼیت در حبل فزاؿت/ در ضزف فزاؿت/ فبرؽ التحصیل ثزای فبرؽ التحصیل ٍ اًصزاف اس تحصیل ثزای فزد اًصزافی در

   هِ لـَ هؼبفیت تحصیلی صبدر گزدیذًب

                                                                                           تؼْذ ًبهِ تحَیل اصل هذارک دریبفت گزدیذ 

 .ًذارد هَسسِ ثِ ثذّی گًَِ ّیچ ًبهجزدُ تحصیلی سَاثق ثِ تَجِ ثب : حسابداری

  ٍ ثجت در سبهبًِ ریبل ثبثت صذٍر تبییذیِ تحصیلی ٍ داًطٌبهِ 000/250دریبفت هجلؾ 

 :ثذاریحسب اهضبتبریخ ٍ                                                                                                           ثجت ٍ دریبفت ّشیٌِ اًصزاف اس تحصیل ثزای فزد اًصزافی 

     ًذارد صٌذٍق ایي ثِ ثذّی گًَِ ّیچًبهجزدُ  :رفاه صندوق

  .ثبضذ هی ثذّکبر ػلَم ٍسرات رفبُ صٌذٍق ثِ ریبل ......................................................................... هیشاى ثِ ًبهجزدُ

 :صٌذٍق رفبُ هضبتبریخ ٍ ا                                                                                                                                                                                     ًبم هسئَل:

 هَر داًطجَیی ثالهبًغ هی ثبضذ.فبرؽ التحصیلی ًبهجزدُ اس ًظز ادارُ اامور دانشجویی:

 :اهَر داًطجَیی اهضبٍ    تبریخ                                                                                     تسَیِ حسبة ثب کتبثخبًِ هَسسِ             تسَیِ حسبة ثب سبیت فٌبٍری اطالػبت

 هَارد کلیِ ثب   تبییذ صحت اطالػبت ٍ هٌذرجبت فَقضوي /        /               تبریخ در ......................................................................................... ایٌجبًت :دانشجو تعهد

 اقذام در اسزع ٍقت ثبضذ داضتِ هجذد حسبة تسَیِ ثِ ًیبس هَسسِ تطخیص ثِ ِک افتبدگی قلن یب اضتجبُ ٍجَد اس اطالع هحض ثِ گزدم هی هتؼْذ ٍ ًوَدُ حسبة تسَیِ فَق

 .دارد را هقتضی اقذام حق خَد تطخیص ثِ ثٌب هَسسِ صَرت ایي ؿیز در ٍ ًوبین

 :داًطجَ اهضب ٍ تبریخ                                                                                                                                                                                                        

                    .است هبًغ ثال هَقت گَاّی صذٍر ، آهَسش خذهبت ادارُ تَسط آهَسضی سَاثق کٌتزل ٍ فَق هَارد توبهی ثب ًبهجزدُ حسبة تسَیِ ثِ تَجِ ثب  :آموختگان دانص واحد

 /   /                  تبریخ گَاّی هَقت: ..................................... ضوبرُ گَاّی هَقت:

 :تبریخ ٍ ضباه                                                                                                                                       تحَیل ثِ ٍاحذ فٌبٍری اطالػبت ثزای چبح 

 .ثب تَجِ ثِ اطالػبت هٌذرج در پزًٍذُ هتقبضی گَاّیٌبهِ هَقت صبدر گزدیذ واحد فناوری اطالعات:

 :اهضب ٍ تبریخ                                                          ًبم هسئَل:                                                                                                                   

 

 

 تذکز:گواهینامه موقت بز اساس اطالعات فوق صادر می گزدد لطفا موارد را با دقت و خوانا تکمیل فزمایید.

 :آهَسش تبریخ ٍ اهضب

 :ثبیگبًی ٍاهضب تبریخ


