بسوِ تعالی

ضوازُ....................... :

معرفی دانشجوی مهمان تک درس

تاریخ........................ :

ایٌجاًب  ...................................بِ ضوازُ داًص جَیی  ............................داًطکدُ  ...............................زضتِ  .......................گسایص
 ........................کد هلی ..................................ضوازُ تواس  .................................دٍزُ  ....................کِ تاکٌَى ٍ ...........احد دزسی
با هعدل  .................گرزاًدُام ،با تَجِ بِ ضَابط ،دزخَاست دازم دز ًینسال  ..............سال تحصیلی  ...............دز داًطگاُ
 ........................................دزیکی اش دزٍس شیس ثبتًام ًواین.
زدیف

ضوازُ دزس

تعداد ٍاحد

ًام دزس

 هجوَع ٍاحدّای اخر ضدُ شیس ٍ 8احد باضد.

 دز صَزت اًصساف اش دزخَاست ٍ یا عدم پریسش داًطگاُ هقصد ،حداکثس تا دٍ ّفتِ بِ کازضٌاس آهَشش اطالع دادُ ضَد.

اهضا داًطجَ
تازیخ

داًطجَ طبك هقسزات هیتَاًد ٍ ...............احد دزسی زا هْواى ضَد.
ًام ٍ ًام خاًَادگی کازضٌاس داًطکدُ
اهضا ٍ تازیخ

ًاهبسدُ هیتَاًد با اخر دزٍس هرکَز دز داًطگاُ  ..........................هْواى ضَد.
ًام ٍ ًام خاًَادگی هدیس گسٍُ
اهضا ٍ تازیخ

هساتب فَق هَزد تأیید است.
ًام ٍ ًام خاًَادگی هعاٍى آهَشضی /زئیس داًطکدُ
اهضا ٍ تازیخ

مدیر کل محترم تحصیالت تکمیلی دانشگاه ......................................
با سالم،
احتساهاً ،دز صَزت هَافقت با دزخَاست داًطجَ ،خَاّطوٌد است دستَز فسهائیدً ،وسُ دزس هرکَز زا دز پایاى ًینسال  .....سال
تحصیلی  ......بِ ایي هدیسیت ازسال ًوایٌد .دز صَزت عدم هَافقت هساتب بِ ایي داًطکدُ هٌعکس گسدد.
هستدعی است جْت هکاتبِ با ایي داًطگاُ ضوازُ شیس ذکس ضَد.
ضوازُ داًصجَیی........................... :
اهضا هدیس تحصیالت تکویلی داًطگاُ
تازیخ
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دز ساهاًِ آهَشضی سوا ثبت ضد.
اهضا زئیس ادازُ آهَشش تحصیالت تکویلی
تازیخ

زًٍَضت:آهَشش داًطکدُ  ................جْت دزج دز پسًٍدُ داًطجَ0

