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 .................. دادکشنهمعاونت محتسم آمىششی 

 باسالم 

تحصيلی نیمسال اول/دوم  هك رد                                                                 هب شمازه دانشجىيی  ع                                                                قط م                                                                   نشجىي زشتو دا                                         ب                                                                احتساما هب استحضاز می زساند اينجان 
                                      سال 

د                              رتم  میهمان  بىده ام . صرزانده ام                     واحد ردسی زا با معدل                    ن    پرريفتو شده ام و اتكنى شسايظ  با تىهج هب شسايظ مندزج رد آنيي انهم آمىششی هك آن زا دقيقا مغالعو نمىده ام خىد زا واجدو تعدا

 ايان ذكر است هك آردض  0می باشم , اش ايه زو ضمه ازاهئ كليو مدازك و داليل مربىط خىاهشمند است اقدامات الشم زا مبرول فرمايند                                                                                                  یل دائم هب داع هاه م ىم ك   دانستو و متقاضی ااقتن

كال آمىششی و عىاقب انشی اش ايه ااقتنلی رب عهده خىدم خىاهد بىد سح ذيل میاينجانب رباي تماض رد مىاقع ضسوزي هب ش  همچنيه آگاهم هك : رهضىهن اش
 .باشد 

 ل دانشجى دالي 

1- 

2- 

 اتزخی و امضا دانشجى            آردض و شمازه تلفه :

         م ىم ك  ی رتبت حيدزهی داع هاه  امىز آمىششی و تحصيالت تکميلی مدرييت

             سالم مليکم

تحصيلی دانشجىي فىق هب اعالع ميسساند 
  0و مىزد مىافقت قراز لرفت مىزخ                                                                   شىزاي آمىششی دادکشنه مطرح                                              ردخىاست دانشجى رد جلسو شمازه احتساما ضمه اتديي سىابق 

 دادکشنهمعاونت آمىششی              مدريلروه                                                استاد مشاوز 

 مدرييت محتسم امىز آمىششی و تحصيالت تکميلی داع هاه م ىم ك  ی 

            سالم مليکم

اتديي است و ربزسی دالئل ازاهئ شده اش سىي انمبسده هب عهده آن داع هاه احتساما ضمه ازسال رد خىاست ااقتنل و مدازكی هك دانشجىي ياد شده ازاهئ نمىده است، هب اعالع ميسساند فقظ سىابق آمىششی دانشجى مىزد       

كان هب نشا ی دانشجى امالم فرمايند خىاهشمند است مقرز فرماديي مراتب زا با تىهج هب آنيي 0ميباشد    0 انهم آمىششی و شناناهم  يي مربىب  ربزسی  و آ هجي آن زا هب ايه داع هاه و زيص رد رىزت اا

 اكرم فر يدي فر

 داع هاه م ىم ك  ی رتبت حيدزهی مدري امىز آمىششی  وتحصيالت تکميلی


