بب سوِ تؼبلی
صٌذٍم ركبُ داًشجَیبى داًشگبُ آساد اسالهی ٍاحذ كالٍرجبى

تَسظ داًشجَ تٌویل گزدد

كزم درخَاست تسْیالت تبهیي شْزیِ
ًبم :

تبریخ تَلذ:

شوبرُ داًشجَئی:

ًبم خبًَادگی:

شوبرُ شٌبسٌبهِ:

رشتِ:

ًبم پذر:

هحل صذٍر:

هوغغ تحصیلی:

تللي هٌشل:

ًذ شْزستبى:

پیَستِ

تللي هحل ًبر:

ًذ:

ًَع تسْیالت:

ًَتبُ هذت(بذٍى ًبرهشد )

ًبپیَستِ

تللي ّوزاُ:
هیبى هذت( 5.2دسصذ)

ایٌجبًب ًِ اس تسْیالت صٌذٍم ركبُ داًشجَیبى استلبدُ هی ًوبین بب اعالع ًبهل اس هلبد آییي ًبهِ ٍ ًحَُ استلبدُ اس تسْیالت هتؼْذ هی شَم ًسبت
بِ ببس پزداخت ٍ ٍاریش بذّی خَد عبن اهسبعی ًِ داًشگبُ آساد اسالهی تؼییي هی ًوبیذ در سز رسیذ ّبی هوزر اهذام ًوبین ٍ در صَرت تخلق اس آییي
ًبهِ هزبَعِ ٍ یب ػذم پزداخت اهسبط در سز رسیذ ّبی هوزر ٍ یب تزى تحصیل ٍ یب اخزاج بِ ّز ػلت ًٍ ....لیِ بذّی ٍ خسبرت ًبشی اس آى بِ هیشاًی ًِ
داًشگبُ تؼییي ٍ اػالم هی ًوبیذ تبذیل بِ دیي حبل شذُ ٍ ببیستی یٌجب پزداخت ًوبین .تشخیص داًشگبُ در ببرُ ٍهَع تخلق هذت ببس پزداخت ّشیٌِ
ّبی هتؼلوِ ٍ هبلـی ًِ ببیذ پزداخت ًٌن هغؼی ٍ ؿیز هببل اػتزاض است ٍ داًشگبُ آساد اسالهی هی تَاًذ ػالٍُ بز ػذم تحَیل هذارى تحصیلی بؼٌَاى
ًٍیل بال ػشل بب حن تًَیل ؿیز ٍلَ ًزارا اس عزف ایٌجبًب ًسبت بِ ٍصَل هغبلببت خَدش اس هحل حوَم ٍ هشایبی هبّیبًِ ٍ یب ّز ًَع دارائی دیگز
ایٌجبًب اهذام ًوبیذ ٍیب اس عزین هزاجغ هبًًَی بب استلبدُ اس چي یب سلتِ ّبی ٍاگذاری بز ػلیِ ایٌجبًب ٍ ضبهي هٌلزدا ٍ یب هتضبهٌب اجزائیِ صبدر ٍ
ًلیِ علب خَد را یٌجب هغبلبِ ٍصَل ًوبیذ.در ضوي هتؼْذ هی گزدم در صَرت تـییز آدرس ٍ یب شوبرُ تللي در اسزع ٍهت هزاتب را بِ اعالع صٌذٍم
ركبُ داًشجَیی بزسبًنٍ .در صَرت دكبع،اًتوبل،اًصزاف،اخزاج یب كبرؽ التحصیلی هبًذُ اهسبط ٍام خَد را بِ عَر یٌجب تسَیِ ًوبین.
آدرس ًبهل هحل سًٌَت:

ٍضؼیت تحصیلی:
شَد

تَسظ آهَسش تٌویل

اهضب ٍام گیزًذُ

داًشجَی كَم تزم ...................هی ببشذ ٍ هؼذل تزم هبلٍ ٍ. ..................احذّبی گذراًذُ شذٍُ................احذ ٍ بِ تؼذاد(ػذد).............. ................
بِ(حزٍف) ........ ..................تزم هشزٍط شذُ است ٍ اس ًظز ركتبر ٍ اخالم هَرد تبییذ هی ببشذ ٍ شئًَبت داًشجَیی ٍ هوزرات اًضببعی داًشگبُ را
اهضبء ٍ هْز ًبرشٌبس آهَسشی

رػبیت هی ًوبیذ.
هشخصبت ضبهي اٍل(:صبدر ًٌٌذُ ًسز حوَم یب چي عزح جذیذ(صیبد))
ًبم خبًَادگی:

ًبم:

تللي ّوزاُ:

ًبم پذر:

تللي هٌشل:

آدرس هحل سًٌَت :

تللي هحل ًبر:

آدرس هحل ًبر:
تَسظ ضبهي تٌویل شَد

هشخصبت ضبهي دٍم(:صبدر ًٌٌذُ چي عزح جذیذ(صیبد))
ًبم خبًَادگی:

ًبم:

تللي ّوزاُ:

ًبم پذر:

تللي هٌشل:

آدرس هحل سًٌَت:

تللي هحل ًبر:

آدرس هحل ًبر :

تذًز هْن جْت اعالع ضبهي :در صَرت تبخیز در پزداخت اهسبط تَسظ داًشجَ،داًشگبُ جْت ٍصَل هغبلببت خَد اس عزین چي ضوبًت ٍ ًبهِ ًسز
حوَم اهذام خَاّذ ًوَد(.چي ضوبًت بؼذ اس تسَیِ ٍام بِ داًشجَ یب ٍلی داًشجَ بب ارائِ ًبرت شٌبسبیی هؼتبز هستزد خَاّذ شذ).
صٌذٍم ركبُ داًشجَیبى هجبس است بٌب بِ درخَاست داًشجَ تب پبیبى تحصیالت هذارى ضوبًت ّز ٍام را بؼذ اس تسَیِ ًبهل بِ ٍام بؼذی اًتوبل دّذ.

ًظز

صٌذٍ

م

ًویتِ

اهضبء ٍ اثز اًگشت ضبهي اٍل:

هبلؾ بِ ػذد

شماره تسهیالت

اهضبء ٍ اثز اًگشت ضبهي دٍم:

بِ حزٍف

پس اس اخذ ضوبًت ٍ هذارى هزبَعِ بِ داًشجَ پزداخت گزدد.

ریبل ٍام شْزیِ عی

هسظ

رئیس صٌذٍم ركبُ داًشجَیی

اس تبریخ

