داًطگاُ بيي الوللي اهام خويٌي (ُ)
هعاًٍت آهَزضي – حَزُ تحصيالت تكويلي

شماره ............................... :

فرم ضوارُ 7

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

درخَاست توذیذ سٌَات تحصيلي داًطجَیاى کارضٌاسي ارضذ
(ًيوسال پٌچن ً يوسال ضطن)
تقاضای داًطجَ
ایٌجاًة ...................................................داًطجَی دٍرُ رٍساًِ ضثاًِ رضتِ .................................تِ ضوارُ داًطجَیی ...................................
ٍرٍدی سال  .....................تِ استٌاد تثصزُ هادُ  6آییي ًاهِ آهَسضی کارضٌاسی ارضذ ٍ تا تَجِ تِ دالیل ٍ هستٌذات پیَست تقاضای توذیذ
سٌَات ًیوسال اٍل /دٍم سال تحصیلی  ................را دارم .خَاّطوٌذ است درصَرت اهکاى هساعذت فزهاییذ.
تاریخ ٍ اهضای داًطجَ

گسارش کارضٌاس اهَر هالي داًطكذُ
ٍضعیت پزداخت ضْزیِ خاًن  /آقای  .............................رضتِ  ............................هَرد تزرسی قزار گزفت ٍ تزای توذیذ سٌَات هطکل هالی ًذارد.
تاریخ ،هْر ٍ اهضای کارضٌاس اهَر هالي داًطكذُ
گسارش کارضٌاس آهَزش داًطكذُ
 -1داًطجَ کلیِ درٍس کارضٌاسی ارضذ را هطاتق سزفصل گذراًذُ استً گذراًذُ است .
 -2هعذل ًاهثزدُ قاتل قثَل (حذاقل  )14استً یست.
 -3هَضَع پایاى ًاهِ ًاهثزدُ در تاریخ  .....................تِ تصَیة رسیذُ ٍ در ساهاًِ گلستاى ثثت ضذُ است.
هَضَع پایاى ًاهِ ًاهثزدُ تِ تصَیة ًزسیذُ است.
تاریخ ٍ اهضای
کارضٌاس داًطكذُ

هذیر هحترم گرٍُ
پیطزفت پایاى ًاهِ :کوتز اس   %00تیص اس %00

تاریخ تقزیثی دفاع:

دالیل عذم اتوام پایاى ًاهِ:
ًام ٍ ًام خاًَادگي استاد راٌّوا
تاریخ ٍ اهضا
در صَرت عذم احراز ضرایط بٌذّای  1تا  3برای ًيوسال پٌجن ٍ کليِ درخَاستّای توذیذ سٌَات ًيوسال ضطن ،تكويل بخصّای زیر الساهي است.

هعاٍى هحترم آهَزضي داًطكذُ
تا تَجِ تِ گشارش ٍضعیت تحصیلی داًطجَ هَضَع در جلسِ  .......................گزٍُ هطزح ٍ تا توذیدذ سدٌَات تحصدیلی ًیوسدال اٍل /دٍم سدال
تحصیلی ً ........................اهثزدُ هَافقت هخالفت ضذ.
تاریخ ٍ اهضای هذیر گرٍُ
هذیر هحترم تحصيالت تكويلي داًطگاُ
توذیذ سٌَات تحصیلی خاًن  /آقای  ......................................تزای ًیوسال  ......................سال تحصیلی  .........................در ضَرای تحصیالت تکویلی
داًطکذُ هطزح ٍ تا آى هَافقت هخالفت ضذ .صَرتجلسِ داًطکذُ تِ پیَست فزم ارسال هی ضَد.
هْر ٍ اهضای ریيس /هعاٍى آهَزضي داًطكذُ
 در توذیذ سٌَات ًیوسال ضطن ،پزداخت ضْزیِ طثق تعزفِ هصَب ّیات اهٌا الشاهی است.

