تاریخ.................................:

( فزم تقاضای باسدیذ علوی )

شماره..................................

هذیز هحتزم گزوه ..................................

 ..................................همغع  ................ضشتِ  .................تِ تعساز

تا سالم  ،احتطاهاً  ،تِ استحضاض هی ضساًس تطای زضس

ٍ ...............احس عولی ً/ظطی عثك سط فصل زضٍس  ذاضج اظ سط فصل زضٍس تا تاییس شَضای گطٍُ  ( سط فصل زضس
پیَست ) تاظزیس علوی اظ تاضید /

 /لغایت

/ /

تِ همصس

 ........................................زض ًظط گطفتِ شسُ است  .تطای

اًجام ایي تاظزیس  ،ذَاّشوٌساست :
 -1هعطفی ًاهِ تطای .................... .................... .................... .................... -2 .................... .......................... .................... 1
 -2حکن هاهَضیت تطای ایٌجاًة تعٌَاى سطپطست تاظزیس ّای علوی ٍ .................... .................... .................... ....................صازض شَز.

/ /

 -3تعساز زاًشجَیاى تطازض  /ذَاّط ً ........فط هی تاشٌس کِ اساهی ضویوِ است  .ساعت حطکت .............. ..صثح  /عصط هَضخ
اظ هحل ....................................................هی تاشس.

تذکز  :در صورت انصزاف السم است هزاتب حذاقل  48ساعت قبل اس تاریخ سفز اعالم گزدد در صورت عذم اعالم  ،خسارت وارده به عهذه استاد درس هی باشذ.

نام و نام خانوادگی استاد درس  .............................امضاء
هعاونت هحتزم آهوسشی هؤسسه

شماره ............................تاریخ

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

تا سالم تسیٌَسیلِ زضذَاست استاز هحتطم زضس تِ شطح فَق اضسال هی گطزز  ،ضوي تاییس هطاتة فَق ،ذَاّشوٌساست زستَض فطهائیس تطای
اًجام ایي تاظزیس علوی  ،السام همتضی صَضت گیطز.
.................... ..................................
نام و نام خانوادگی مدیر گروه

هعاونت هحتزم دانشجویی و فزهنگی هؤسسه

امضاء

تاریخ

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

تا سالم  ،احتطاهاً ذَاّشوٌساست زض ذصَص ًیاظ یا عسم ًیاظ تِ حضَض ًوایٌسُ حَظُ هعاًٍت فطٌّگی اعالم ًظط فطهائیس.

معاون آموزشی /امضاء
هعاونت هحتزم آهوسشی هؤسسه

شماره ............................تاریخ

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

تا سالم تا تَجِ تِ هرتلظ ًثَزى تاظزیس فَق ًیاظی تِ حضَض ٍ ًوایٌسُ زفتط فطٌّگ اسالهی هَسسِ ًوی تاشس.
آلای  /ذاًن  .................... ....................تِ عٌَاى ًوایٌسُ زفتط فطٌّگ اسالهی هَسسِ هعطفی هی گطزز.
تذکز در صورت هختلط بودى باسدیذ تاییذ هعاونت هحتزم فزهنگی هوسسه الشاهی است .

معاون دانشجویی و فرهنگی /امضاء

تاظزیس فَق هَضز تاییس هی تاشس ٍ اًجام آى تِ صَضت هرتلظ غیط هرتلظ  تالهاًع هی تاشس .
ٍ ّعیٌِ ّای هطتَط تِ زاًشجَیاى شاهل  :ایاب ٍ شّاب

ّ عیٌِ ّای غصا

 سایط ّعیٌِ ّا

ّ ٍ عیٌِ ّای الاهت

شاهل ....................................................اظ هحل اعتثاضات هؤسسِ پس اظ اًجام تاظزیس ٍ تکویل فطم گعاضش تاظزیس ٍ اضایِ هستٌسات الظم لاتل
پطزاذت ذَاّس تَز .

معاون آموزشی /امضاء

ریاست هحتزم هؤسسه:

شمارهتاریخ
............................

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

تا سالم  ،احتطاهاً تا تَجِ تِ هَاضز فَق ذَاّشوٌساست زض صَضت صالحسیس ضوي تاییس اًجام تاظزیس فَق زستَض همتضی زضذصَص صسٍض حکن
هاهَضیت تطای ....................... ........................... ............................اظ تاضید  .........................الی  .........................صازض فطهائیس.
تاهیي ًشسُ ً یاظ ًوی تاشس

غصا هاهَض

تاهیي شسُ 

هحل الاهت

تاهیي شسُ  تاهیي ًشسُ 

رو نوشت  :هعاوى هحتزم آهوسشی جهت اطالع و پیگیزی
تاریخ تنظین /30 as
آموزشی94//1امضاء
معاون

ًیاظ ًوی تاشس

رئیس مؤسسه آموزش عالی کاویان

