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اغتبد زاٌّوبی هحتسم جٌبة آلبی دوتس ......................
ثب غالم ٍ احتسام،
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.....................................................

زشتِ  ........................................................ثب شوبزُ داًشجَیی  .................................................................تمبضب دازم وبزّبی آشهبیشگبّی
پبیبىًبهِ (زغبلِ)⃝ – تحمیك دزغی ⃝ خَد زا اش تبزیخ  ..............................................لغبیت  ..............................................اش غبػت
 ....................................الی  ....................................دز آشهبیشگبُ فیصیَلَضی دام ٍ عیَز ⃝ آشهبیشگبُ ضًتیه ٍ ثیَتىٌَلَضی دام ٍ عیَز ⃝
اًجبم دّن .ضوي اػالم اعالع اش لَاًیي هَجَد ٍ تؼْد اًجبم هَازد ذیل ،خَاّشوٌد اغت ّوبٌّگی الشم زا هؼوَل فسهبئید.
 -1آهَشؼّبی ایوٌی الشم هستجظ ثب وبز دز هحیظ آشهبیشگبُ تَغظ وبزشٌبظ هحتسم آشهبیشگبُ زا آهَختِام ٍ توبهی لَاًیي ػوَهی وبز
دزآشهبیشگبُّب (داشتي زٍپَؼ ،اهتٌبع اش خَزد ٍ آشبهیدى دز هحیظ آشهبیشگبُ )......،زا زػبیت ًوبین.
ً -2ظبفت هحیظ وبز خَد ٍ شػتشَی لَاشم زا پع اش اتوبم آشهبیشبت زٍشاًِ ثدلت اًجبم دّن.
 -3توبهی دغتگبُّبی آشهبیشگبُ زا وِ غبلن تحَیل گسفتِام ثغَز وبهال غبلن تحَیل دّن.
 -4توبهی ًىبت ایوٌی هسثَط ثِ وبز ثب هَاد یب دغتگبُّبی آشهبیشگبّی خغسًبن هٌجولِ اغتفبدُ اش هبغه ،ػیٌه ٍ  ...زا زػبیت ًوبین.
 -5لجل اش وبز ثب دغتگبُّب ٍ تجْیصات آشهبیشگبّی اعالػبت الشم زا اش وبزشٌبظ آشهبیشگبُ آهَختِام ٍ ًىبت ایوٌی زا وبهال هساػبت ًوبین.

 -6ضوي پریسؼ هػئَلیت حفظ ٍ ًگْدازی ولیِی ٍغبیل ٍ تجْیصات آشهبیشگبّی دز حفظ ٍ ًگْدازی آىّب وِ ثِ صَزت اهبًت دز
اختیبزم هیثبشد وَشب ثبشن.
 -7ثِ دالیل شیس اتوبم اًجبم وبز دز غبػبت ادازی هیػس ًیػت ٍ ضسٍزت دازد دزغبػبت غیسادازی ًیص وبزّبی آشهبیشگبّی اًجبم شَد.

اهضب داًشجَ ٍ تبزیخ .................................
شسح ذوس دالیل ضسٍزت وبز دز آشهبیشگبُ دز غبػبت غیس ادازی (دز صَزت ضسٍزت اش ثسي پیَغت اغتفبدُ شَد)
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زدیف

ًبم هػئَل

شسح

1

وبزشٌبظ

اغتفبدُ داًشجَ اش آشهبیشگبُ هغبثك ثسًبهِ شهبًی فَق ثالهبًغ

آشهبیشگبُ

اغت

2

اغتبد زاٌّوب

هدیس هحتسم گسٍُّبی فیصیَلَضی ،ضًتیه ٍ اصالح ًطاد دام ٍ عیَز

3

هدیس گسٍُ

4

زیبغت

ثب غالم ٍ احتسام :ثب تَجِ ثِ هحتَای پبیبىًبهِ (زغبلِ) – تحمیك
دزغی داًشجَ ضسٍزت وبز دز آشهبیشگبُ دز غبػبت غیسادازی
ٍجَد دازد ٍ ایٌجبًت ثِ ػٌَاى اغتبد زاٌّوب ثس فؼبلیتّبی داًشجَ
دز هحیظ آشهبیشگبُ ًیص ًظبزت خَاّن وسد.
زیبغت هحتسم داًشىدُ
ثب غالم ٍ احتسام :ثب دزخَاغت ًبهجسدُ هَافمت هیگسدد.

داًشىدُ

هدیس هحتسم ادازُ حساغت داًشگبُ
ثب غالم ٍ احتسام :خَاّشوٌد اغت الداهبت الشم زا هؼوَل فسهبئید.

تبزیخ ٍ اهضب

