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ضٍظ لجل اظ ثطگعاضی اضزٍ، ثِ اًضوبم ثطًبهِ سطفصل ٍ  51تٌظین ٍ )ثِ صَضت پشت ٍ ضٍ( ًسرِ  پٌجایي فطم زض 

 لیست وبهپیَتطی زضس هطثَطِ، جْت ضسیسگی تحَیل گطٍُ آهَظشی گطزز.

 ........................................... آموزشی رم گروهمدیر محت

شجبًِ، همطغ / ....جْت زاًشجَیبى زٍضُ ضٍظاًِ................................ثب وس .... ..........................................زضس ........ فصلسرزض ثطًبهِ  ًظط ثِ ایٌىِثب سالم،      

زض ًظط گطفتِ  آهَظشیاضزٍی  .............................................ضشتِ .... ای/ زوتطی حطفِوبضشٌبسی اضشس/ وبضشٌبسی پیَستِ/ ٌبسی ًبپیَستِوبضش /وبضزاًی

.............................................. ضوٌبً ایٌجبًت  پصیطز. صَضت ثط اسبس همطضاتٍ ثطای ثطگعاضی آى ثِ شطح شیل است السام همتضی  هستسػیشسُ است، 

 گیطم.ظگشت ثِ زاًشگبُ ثط ػْسُ هیضا اظ ظهبى ذطٍج اظ زاًشگبُ تب ثب زاًشجَیبىثب ٍ ّوطاّی  ثطگعاضی اضزٍ هسئَلیتاستبز زضس هصوَض 

 ..........وٌٌسگبى: .................. جٌسیت شطوت... :ؼساز زاًشجَیبى هطبثك لیست وبهپیَتطیت -2...... ................... :وس زضس ..................................... :ًبم زضس -1

 ضٍظ ....................... :ثِ هست ..................................... :لغبیت ............................... :اظ تبضید ...................................................... / ضٍظّبیضٍظ :اضزٍ ظهبى ثطگعاضی-3

  ........... ًَع ٍسیلِ ًملیِ: -6............: ...........(زض صَضت ًیبظ) هحل اسىبى-5//  ........................................................................... :حطوتهسیط هجسا ٍ همصس ٍ  -4

 ...................................................................................................................ولی اضزٍ: ...............ٍ ثطًبهِ ضٍظاًِ  -8هحل تبهیي هٌبثغ هبلی: ......................................  -7
                                                                                                       

 اهضبءٍ تبضید     / زضس ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی استبز                                                                                                      

ًوبین اظ هفبز آییي ًبهِ اضزٍّبی زاًشجَیی اطالع وبهل زاضم ٍ ضوي لجَل ...................... ثِ ػٌَاى سطپطست اضزٍ اػالم هیایٌجبًت ..............      

 ًبم هصوَض ّستن. سطپطستی اضزٍ، هلعم ثِ ضػبیت هفبز آییي

 اهضبءٍ تبضید     / ٍ سوت ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی                                                                                                         

 .............................................. محترم آموزشی دانشکده معاون

، ثب هشرصبت هصوَض آهَظشیهجٌی ثط ثطگعاضی اضزٍی  .................................... استبز زضس ...................زضذَاست آلبی/ ذبًن .................................ثب سالم،      

وٌٌسگبى آگبّی زاضًس ضوٌبً سطپطست اضزٍ ٍ شطوت گطزز.جْت ططح زض شَضای آهَظشی زاًشىسُ ثِ حضَض اضسبل هیهَضز تبییس گطٍُ آهَظشی است ٍ 

شَز ٍ زض هست ثطگعاضی اضزٍ ضػبیت همطضات اًضجبطی وِ هحل ثطگعاضی اضزٍ ٍ هسیط آى زض اطالق همطضات ثِ هٌعلِ هحسٍزُ زاًشگبُ هحسَة هی

 ًبهِ اضزٍّبی زاًشجَیی العاهی است.زاًشگبُ ٍ هفبز آییي

 اهضبء ٍتبضید   /هسیط گطٍُ                                                                                       

 دانشگاه موزشی و تحصیالت تکمیلیم آمعاون محتر

شَضای آهَظشی زاًشىسُ ....................................هَضخ ........جلسِ ............وِ زض صَضت..................گطٍُ .... آهَظشیگعاضی اضزٍی ثب سالم، زضذَاست ثط     

 گطزز.حضَض اضسبل هیِ هطاحل ثؼسی ثطی جْت ططح ٍ تصَیت شسُ است، 

 اهضبء ٍتبضید  /هؼبٍى آهَظشی زاًشىسُ                                                                                   

 

http://www.lu.ac.ir/
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 دانشگاه محترم فرهنگی و دبیر شورای فرهنگی معاون

ضوٌبً آلبی/ذبًن زز. طگثِ حضَض اضسبل هی ذَاّس شس، ثطگعاض ٍفك همطضات هطثَطِوِ  زاًشجَیبى آهَظشیثب سالم، زضذَاست اضزٍی       

 السام گطزز.زض ذصَص صسٍض هجَظ ثطگعاضی هستسػی است زستَض فطهبییس گطزز. هٌصَة هی ی هصوَض........ ثِ ػٌَاى سطپطست اضزٍ..................................
 

 / تبضید ٍ اهضبزاًشگبُ صیالت تىویلیظشی ٍ تحهؼبٍى آهَ

 مدیر محترم اداره حراست دانشگاه

هستسػی  ططح ٍ تصَیت شس. زاًشگبُ َضای فطٌّگی......... ش........آهَظشی ثب هشرصبت هصوَض زض جلسِ هَضخ .............ثب سالم، زضذَاست اضزٍی       

 السام گطزز.زاًشگبُ هحتطم پشتیجبًی ٍ تَسؼِ  ًسجت ثِ هؼطفی ًوبیٌسُ ثِ هؼبٍىضوي اػالم ًظط، است زستَض فطهبییس 
 

 / تبضید ٍ اهضبزاًشگبُفطٌّگی ٍ زثیط شَضای فطٌّگی  هؼبٍى

 دانشگاه محترم پشتیبانی و توسعه معاون

ػٌَاى ًوبیٌسُ ایي ازاضُ جْت ِ .....ث...........................................ذبًن.... لِ آلبی/یٍسثسیيثَزى ثطگعاضی اضزٍی هصوَض، ضوي اػالم ثالهبًغ  ثب سالم،      

 گطزز....هؼطفی هی.................................گطٍُ آهَظشی .... آهَظشیضزٍی ا حضَض زض

 اهضبءٍ تبضید   /حطاست زاًشگبُ  هسیط

 : .........................تبضید دانشگاه: محترم پشتیبانی و توسعه دستور معاون

 : ........................شوبضُ 

 

 

 (ثبشس.هی ضیبل ........................................ضیبل ٍ ذبضج اظ استبى ......................................... ای اضزٍی زاذل استبى ثطزاًشجَ ووه ّعیٌِ سفط )

 عملیات اجرایی کارپرداز:

 ًَع ٍ تؼساز ٍسیلِ ًملیِ:

 شوبضُ توبس                  ًبم ضاًٌسُ                                        پالن                     یطزٍلتی       غ زٍلتی/ الف(

 شوبضُ توبس                  ًبم ضاًٌسُ                                  پالن                          یطزٍلتی         غ ة( زٍلتی/

 شوبضُ توبس                   ًبم ضاًٌسُ                                    پالن                                 یطزٍلتیج( زٍلتی/ غ

 

 اهضبء ٍتبضید    /ضئیس ازاضُ ذسهبت ٍ تساضوبت  

 دانشجویی دانشگاه: دستور معاون محترم

 اًجبم گطفت. .............ّوبٌّگی ٍ هىبتجبت الظم جْت اسىبى ٍ تغصیِ ثب زاًشگبُ/ هَسسسِ .................

 

 اهضبء ٍتبضید   /زاًشگبُ هؼبٍى زاًشجَیی

 

 

http://www.lu.ac.ir/

