
 ثسوِ تعبلی

 تقاضانامه ثبت واحد مازاد بربیست واحد در نیمسال تحصیلی

 کبسًبهِ کلی پیَست گشدد

 ......هذیشهحتشم گشٍُ آهَصشی

 آییي ًبهِ آهَصشی ، ایٌجبًت                           داًشجَی سشتِ                         ثِ شوبسُ داًشجَیی                   دٍسُ 11 اص هبدُ 3ٍ4ثبسالم ٍ احتشام، ثِ استٌبد تجصشُ ّبی 

 . سا داسم13.../...دٍم سبل تحصیلی /شجبًِ  کِ تبکٌَى          ٍاحذ دسسی سا ثب هَفقیت گزساًیذُ ام تقبضبی ثجت دسٍس ثب هشخصبت ریل ، هبصاد ثش ثیست ٍاحذ دسسی دس ًیوسبل اٍل/سٍصاًِ

 :هتقبضی استفبدُ اص تسْیالت ریل هی ثبشن

 . ایٌجبًت           هی ثبشذ13..../ ...دٍم دس سبل تحصیلی /هعذل ًیوسبل اٍل : (ششط هعذل) آییي ًبهِ آهَصشی11 هبدُ 3تجصشُ 

 .تبکٌَى      ٍاحذ دسسی سا گزساًیذُ ٍ ثشای فشاغت اص تحصیل ًیبصهٌذ اًتخبة        ٍاحذ دسسی  هی ثبشن : (تشم آخش) آییي ًبهِ آهَصشی11 هبدُ 4تجصشُ

 تَضیحبت تعذادٍاحذ کذگشٍُ کذ دسس ًبم دسس سدیف

 جوع عولی ًظشی

        

        

        

 

 ًبم ًٍبم خبًَادگی داًشجَ                                         تبسیخ ٍاهضبء

 هعبًٍت هحتشم آهَصشی داًشکذُ

خَاّشوٌذاست دستَسثِ .ثبسالم ، ضوي تبییذ هٌذسجبت هششٍحِ ثبال ،ثذیٌَسیلِ اعالم هی داسد تذاخلی دس سبعت تشکیل کالس دسٍس پیشٌْبدی ٍ ًیضّوضهبًی ثشگضاسی اهتحبى ٍجَد ًذاسد

 .اقذام فشهبییذ

 :اهضب ءٍهْشهذیشگشٍُ آهَصشی                           تبسیخ

  هسئَل هحتشم آهَصش داًشکذُ

 :  تبسیخ    اهضبء ٍ هْشهعبٍى آهَصشی داًشکذُ                                       . ًظش ثِ تبییذ هذیشیت گشٍُ آهَصشی هشثَعِ ، ضوي ثشسسی ، ثشاثشضَاثظ اقذام گشدد

                                        

   

 هذیشهحتشم اهَسآهَصشی داًشگبُ

 .خَاّشوٌذاست دستَسفشهبییذ اقذام الصم صَست پزیشد.ثبسالم ٍاحتشام، ثذیٌَسیلِ اعالم هیذاسد ثجت دسٍس پیشٌْبدی اص ًظش ایي داًشکذُ ثالهبًع هی ثبشذ

 .ثجت دسٍس داًشجَیبى شجبًِ ًٍیوِ حضَسی پس اص تسَیِ کبهل شْشیِ ثالهبًع است 

              هسئَل آهَصش داًشکذُ                   تبسیخ                                                                                    هعبٍى آهَصشی داًشکذُ            تبسیخ     

 

 .ثبعٌبیت ثِ پشداخت شْشیِ هتغیش دسٍس پیشٌْبدی ، ثجت دسٍس اص ًظش اهَسهبلی داًشگبُ ثالهبًع است

 اهضبء/هْش /                                                                                                                                                         اهَسهبلی داًشگبُ             تبسیخ

 :هشکض سایبًِ اهَسآهَصشی داًشگبُ

 . ثال هبًع است13.../...دٍم سبل تحصیلی / آییي ًبهِ آهَصشی دس ًیوسبل اٍل11 اص هبدُ 4 ٍ 3ثجت دسٍس فَق ثِ استٌبد تجصشُ 

 

 اهضبء/هْش/                                                                                                                                    هذیش اهَسآهَصشی داًشگبُ             تبسیخ

 اداسُ آهَصش داًشکذُ هشثَعِ: سًٍَشت
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