شمبرٌ ............... :

فرم استعالم آموزشی و انظببطی

تبرید:

صبحب امتیبز ،مذیر مسئول و سر دبیر نشریبت دانشگبهی

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

پیًست.............. :

استعالم آموزشی:
الف ـ صبحت امتیبز
ثدیه يسیلٍ گًاَی می گزدد .جىبة آقبی /سزکبر ذبوم  ...............................................ثٍ شمبرٌ داوشجًیی/پزسىلی .....................................
1ـ در سبل جبری مشغًل ثٍ تحصیل /عضً َیئت علمی /مدیز یکی اس ياحدَبی اداری در داوشگبٌ می ثبشد

ومی ثبشد

ة ـ مدیر مسئول
ثدیه يسیلٍ گًاَی می گزددجىبة آقبی  /سزکبر ذبوم  ............................................ثٍ شمبرٌ داوشجًیی/پزسىلی .........................................
1ـ درسبل جبری مشغًل ثٍ تحصیل /عضً َیئت علمی /مدیز یکی اس ياحدَبی اداری در داوشگبٌ می ثبشىد

ومی ثبشىد

2ـ ديویمسبل تحصیلی ،حداقل  22ياحد درسی (ديرٌ کبرداوی ي کبرشىبسی پیًستٍ )گذراودٌ است

وگذراودٌ است

3ـ اس لحبظ آمًسشی ثٍ صًرت  2ویمسبل متًالی یب  3ویمسبل متىبية مشزيط وشدٌ است

شدٌ است

ج) سر دثیر
ثدیه يسیلٍ گًاَی می گزدد جىبة آقبی /سزکبر ذبوم  .....................................ثٍ شمبرٌ داوشجًیی /پزسىلی ...............................
1ـ درسبل جبری مشغًل ثٍ تحصیل /عضً َیئت علمی /مدیز یکی اس ياحدَبی اداری در داوشگبٌ می ثبشىد
2ـ ديویمسبل تحصیلی حداقل  22ياحد درسی (ديرٌ کبرداوی ي کبرشىبسی پیًستٍ) گذراودٌ است
3ـ اس لحبظ آمًسشی ثٍ صًرت  2ویمسبل متًالی یب  3ویمسبل متىبية مشزيط وشدٌ است

ومی ثبشىد
وگذراودٌ است
شدٌ است
اداره آموزشی دانشکذه

2ـ استعالم انضببطی
الف ـ صبحت امتیبز
ثدیىًسیلٍ گًاَی می گزدد جىبة آقبی /سزکبر ذبوم  ..............................ثٍ شمبرٌ داوشجًیی /پزسىلی .............................
دارای سبثقٍ محکًمیت مىجز ثٍ تًثید کتجی ي درج در پزيودٌ (داوشجًیبن ي کبرکىبن ) /اوفصبل مًقت اس ذدمت(اعضبی َیئت علمی) ومی ثبشد

می ثبشد

ة -مدیر مسئول
ثدیىًسیلٍ گًاَی می گزدد جىبة آقبی /سزکبر ذبوم  ...............................ثٍ شمبرٌ داوشجًیی/پزسىلی ...................................
دارای سبثقٍ محکًمیت مىجز ثٍ تًثید کتجی ي درج در پزيودٌ (داوشجًیبن ي کبرکىبن) /اوفصبل مًقت اس ذدمت (اعضبی َیئت علمی )ومی ثبشد

می ثبشد

ج ـ سردثیر
ثدیه يسیلٍ گًاَی می گزدد جىبة آقبی /سزکبر ذبوم ..............................ثٍ شمبرٌ داوشجًیی/پزسىلی .....................................
دارای سبثقٍ محکًمیت مىجز ثٍ تًثید کتجی يدرج در پزيودٌ (داوشجًیبن ي کبرکىبن) /اوفصبل مًقت اس ذدمت( اعضبی َیئت علمی )ومی ثبشد

می ثبشد

کمیته انضببطی دانشجویبن /هیبت بذوی انتظبمی/کمیته تخلفبت اداری

درذًاست وشزیٍ  ................................ثٍ صبحت امتیبسی  ...........................................يمدیز مسئًلی ...............................در مًرخ  ............................................ثٍ
صًرت کبمل

وبقص

تحًیل دثیز ذبوٍ کمیتٍ وبظز ثز وشزیبت داوشگبٌ گزدید .

دبیرخبنه کمیته نبظر بر نشریبت دانشگبه

