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فشم دسخَاست اًتقال هَقت ( هیْواى )
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هـؤسسِ آهــَصش عالــی کاٍیاى
هذیشیت هحتشم اهَس خذهات آهَصشی
تا سالم  ،احتشاهاً خَاّشوٌذاست تا دسخَاست هیْواًی ( تک دسس  تشهی ) ایٌجاًة تشای ًیوسال اٍل دٍم  تاتستاى  سال تحصیلی939........-939........

هَافمت ٍ دستَس فشهائیذ الذاهات الصم سا هثزٍل داسًذ .دس ضوي تعْذ هی ًواین ّش گًَِ اشکال آهَصشی ًاشی اص ایي هیْواًی هتَجِ ایٌجاًة خَاّذ تَد .
داًشجَ :تاسیخ  /اهضاء

کذ هلی

ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًام پذس

شواسُ داًشجَیی

هقغع

سشتِ

داًشگاُ هقصذ

آدسس کاهل:
صات هحل سکًَت

شواسُ تلفي ثاتت:

شواسُ تلفي ّوشاُ :

هذیش هحتشم گشٍُ  ،تا سالم لطفاً دسخَاست داًشجَ سا تشسسی ٍ اعالم ًظش فشهاییذ.
اداسُ اهَس خذهات
آهَصشی

تعذاد ٍاحذ گزساًذُ شذُ:

تعذاد ًیوسال ّای هیْواى شذُ تاکٌَى :

تعذاد ًیوسال ّای هیْواى شذُ تاکٌَى :

تعذاد ًیوسال ّای هیْواى شذُ تاکٌَى :

ٍضعیت هششٍعی تشم قبل  :هششٍط شذُ است  هششٍط ًوی باشذ 

هذیش اهَس خذهات آهَصشی
تاسیخ  /اهضاء

تعذاد تشم ّای هششٍعی :

هذیش هحتشم اهَس خذهات آهَصشی
تا سالم ،تذیٌَسیلِ هَافمت گشٍُ آهَصشی سا تا اداهِ تحصیل ًاهثشدُ تِ صَست هیْواى دس ًیوسال اٍل  دٍم  تاتستاى  سال تحصیلی
 939..........-939..........اعالم هی ًوایذ  .ضوٌاً ًاهثشدُ هی تَاًذ طثك همشسات اص دسٍس پیشٌْادی ریل تا سمف هجاص اًتخاب ٍاحذ ًوایذ.
سدیف

هذیش گشٍُ

عٌَاى دسس

تعذاد ٍاحذ
ًظشی

عولی

سدیف

عٌَاى دسس
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جوع کل ٍاحذ ّا :

تعذاد ٍاحذ
ًظشی

عولی

هذیش گشٍُ آهَصشی
تاسیخ  /اهضاء

تذیٌَسیلِ گَاّی هی شَد داًشجَی فَق ّیچگًَِ تذّی تِ اهَس هالی هؤسسِ ًذاسد .
اهَس هالی

هذیش اهَس هالی1
تاسیخ /اهضاء

داًشگاُ  /هؤسسِ آهَصش عالی ( هقصذ)............................ :
تا سالم  ،احتشاهاً ضوي اعالم هَافمت ایي هَسسِ تا دسخَاست ًاهثشدُ ،خَاّشوٌذ است دستَس فشهائیذ ًتیجِ الذاهات اًجام شذُ سا تِ ًحَی تِ
ایي هَسسِ هٌعکس ًوایٌذ کِ خللی دس اًتخاب ٍاحذ داًشجَی ت شاتش تا تمَین داًشگاّی ایجاد ًگشدد  .ضوٌا تسشیع دساسسال ًوشات اکتساتی دس
هعاًٍت آهَصشی

پایاى ًیوسال هشتَطِ هَجة اهتٌاى خَاّذ تَد.
ضوٌا بِ داًشجَ تاکیذ شَد یک ًسخِ اص تاییذ ًْایی اًتخاب ٍاحذ خَد سا بِ ایي هؤسسِ تحَیل ًوایذ.
* ایي فشم بذٍى هْش اداسُ آهَصش ٍ شواسُ ثبت فاقذ اعتباس هی باشذ .

سئیس هؤسسِ  /هعاٍى آهَصشی
هؤسسِ آهَصش عالی کاٍیاى

 -1حق اخز ٍاحذ بِ عٌَاى هعشفی بِ استاد اص دسٍس پیشٌْادی ًذاسد.
 -2داًشجَ هَظف است هٌحصشاً اص ٍاحذ ّای پیشٌْادی هٌذسج دس ایي فشم دس داًشگاُ هقصذ اًتخاب ًوایذ.
 -3ایي فشم هیْواًی فقظ بشای داًشگاُ رکش شذُ قابل اعتباس هی باشذ ٍ اسائِ آى بِ سایش داًشگاّْا اسصش قاًًَی ًذاسد.

تزکشات

 -4داًشجَ هَظف است ًوشات ًیوسال ّای هیْواًی خَد سا حذاکثش تا یک هاُ پس اص پایاى اهتحاًات ّواى تشم بِ هَسسِ تحَیل ًوایذ دس غیش ایٌصَست اص اداهِ تحصیل داًشجَ هواًعت
بعول خَاّذ آهذ.
 -5داًشجَ هَظف است ّ وضهاى با دس خَاست هیْواًی هغابق با قَاًیي ًسبت بِ پشداخت شْشیِ تعییي شذُ بِ هؤسسِ اقذام ًوایذ

تاسیخ ٍ تٌظین 96/2/25 as

