ثسوِ تؼبلي
زضذَاست تسْيالت لطض الحسٌِ زاًطجَيبى

تبضيد :
ضوبضُ زاًطجَئي :

ٍام ضْطيِ ثلٌس هست زٍلتي ثب ثبظپطزاذت ( ثؼس اظ فطاغت اظ تحصيل ) ضوبضُ پطًٍسُ ٍام :

ضزيف

ثِ زاًطجَيبًي كِ لجالً اظ ٍام ثلٌس هست استفبزُ كطزُ اًس

ًيوسبل اٍل  /زٍم :
زاًطكسُ :

 -1مشخصات دانشجو

ًبم ً .........................بم ذبًَازگي ً.................................................بم پسض ..........................ضوبضُ ضٌبسٌبهِ ............................
ضوبضُ هلي .............................................تبضيد تَلس  ...................هحل تَلس  ...........................هحل صسٍض ............................
جْت تبهيي ثرطي اظ ضْطيِ ًيوسبل اٍل  /زٍم  .....................تمبضبي زضيبفت ٍام ثِ هجلغ  ......................................ضيبل زاضم .
 -2وضعيت تحصيلي

ًبم زاًطگبُ هحل تحصيل ً .......................بم زاًطكسُ  ....................همغغ تحصيلي  ......................ضضتِ تحصيلي ....................
ضوبضُ زاًطجَئي  ..........................ضوبُ پطًٍسُ ٍام آهَظش ػبلي .........................سبل ٍضٍز ً .........يوسبل تحصيلي ..............
تؼساز ٍاحس ًيوسبل جبضي  ........هجلغ ضْطيِ ًيوسبل جبضي  .......................................ضبغل  :ثلي

ذيط

 -3وامهاي شهريه دريافتي از آموزش عالي

ً -1يوسبل اٍل  86-87هجلغ  .....................................ضيبل

ً -2يوسبل زٍم  86-87هجلغ  .....................................ضيبل

ً -3يوسبل اٍل  87-88هجلغ  .....................................ضيبل

ً -4يوسبل زٍم  87-88هجلغ  .....................................ضيبل

ً -5يوسبل اٍل  88-89هجلغ  .....................................ضيبل

ً -5يوسبل زٍم  88-89هجلغ  .....................................ضيبل

 -4مشخصات ضامني كه قبالً تعهذ ثبتي داده

ًبم ً .........................بم ذبًَازگي ً.................................................بم پسض ..........................ضوبضُ ضٌبسٌبهِ ............................
ضوبضُ هلي .............................................تبضيد تَلس  ...................هحل تَلس  ...........................هحل صسٍض ............................
تحويل كپي تعهذ محضري السامي است .

امضاء ضامن

 -5آدرس

آزضس هحل سكًَت زاًطجَ.................................................................................................................................................
كس پستي  .............................................تلفي هحل سكًَت  ......................................تلفي ّوطاُ ...........................................
آزضس هحل كبض زاًطجَ ..........................................................................................تلفي هحل كبض.......................................
آزضس هحل سكًَت ضبهي ...................................................................................................................................................
كس پستي  .............................................تلفي هحل سكًَت  ......................................تلفي ّوطاُ ...........................................
آزضس هحل كبض ضبهي ............................................................................................تلفي هحل كبض ......................................
ايٌجبًت  .......................................تؼْس هي ًوبين كِ كليِ اعالػبت هٌسضج زض ايي پطسطٌبهِ ضا صبزلبًِ ٍ ثب زلت كبهل تكويل
ًوَزُ ٍ زض صَضتيكِ هغلجي ذالف ٍالغ زض ايي اعالػبت هطبّسُ ٍ اثجبت گطزز كليِ ٍجَُ زضيبفتي ضا ثب احتسبة ّعيٌِ ّبي
هطثَط ثِ صَضت يكجب ثِ صٌسٍق ضفبُ زاًطجَيبى پطزاذت ًوبين ٍ پس اظ آى حك استفبزُ اظ ٍام ٍ تسْيالت صٌسٍق ضفبُ
زاًطجَيبى ضا ًرَاّن زاضت .

اهضبء زاًطجَ

دانشجوي گرامي لطفاً متن زير را بذقت مالحظه نمائيذ
كبضهعز ٍام ضْطيِ چْبض زضصس اظ ظهبى زضيبفت هي ثبضس ٍ ضطٍع ثبظ پطزاذت السبط آى ثؼس اظ فطاغت اظ تحصيل هيجبضس .
زاًطجَ هَظف هي ثبضس ثؼس اظ اتوبم تحصيل ًسجت ثِ پطزاذت زُ زضصس اظ ٍام ٍ زضيبفت زفتطچِ السبط ثطاثط همطضات السام
ًوبيس ثب تَجِ ثِ ثرطٌبهِ ضوبضُ  130/1/4249حس اكثط ظطف ظهبًي هجبظ ثطاي تمسيظ ثسّي زاًص آهَذتِ  ًِ 9هبُ اظ تبضيد
فطاغت اظ تحصيل هي ثبضس زض صَضت ػسم ضػبيت ظهبى هجبظ ثطاي تؼييي تكليف ٍ زضيبفت زفتطچِ السبط زاًص آهَذتِ
ثبيستي كل ٍام ضا ّوطاُ ثب كبضهعز آى يكجب پطزاذت ًوبيس  .ازاضُ صٌسٍق ضفبُ زاًطگبُ كليِ زضذَاستْب ضا ثِ ازاضُ صٌسٍق ضفبُ
آهَظش ػبلي اضسبل هي زاضز ٍ زض صَضت تصَيت ٍ ٍاضيع ٍام تَسظ صٌسٍق ضفبُ آهَظش ػبلي ثسّي ضْطيِ زاًطجَ ثِ ٍاحس
تسَيِ ٍ زاًطجَ ثِ صٌسٍق ضفبُ آهَظش ػبلي ثسّكبض هيگطزز  .كِ هي ثبيست ثطاثط همطضات ًسجت ثِ تسَيِ آى زض ظهبى همطض
السام ًوبيس .
ايٌجبًت زاًطجَ  ...............................................ثب هغبلؼِ هَاضز ثبال تؼْس هي ًوبين زض صَضت ػسم تصَيت ٍام تَسظ صٌسٍق
ضفبُ آهَظش ػبلي لجل اظ ضطٍع تطم جسيس ًسجت ثِ تسَيِ ثسّي ذَز السام ًوبين .

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي
تبضيد ٍ اهضبء زاًطجَ
وضعيت تحصيلي
ػٌَاى ضضتِ  .................................. :تطم ً .................. :يوسبل اٍل  /زٍم سبل تحصيلي .............................
ًظطيِ ٍاحس

تؼساز ٍاحسّبي گصضاًسُ ضسُ  .................هؼسل كل  .................. :تؼساز تطهْبي هططٍط ....................................... :
هجلغ ضْطيِ...............................................

مذير آموزش

وضعيت اخالقي
زاًطجَ اظ ًظط ضفتبض ٍ اذالق هَضز تبئيس هيجبضس ٍ ضئَى زاًطجَئي ٍ همطضات اًظجبعي زاًطگبُ ضا ضػبيت هيٌوبيس
تبضيد................................... :

محل امضاء معاونت دانشجوئي

 – 9زض جلسِ هَضخ  ..................................كويتِ اػغبي تسْيالت لطض الحسٌِ صٌسٍق ضفبُ زاًطجَيبى زاًطگبُ آظاز
ًظطيِ كويتِ لطض الحسٌِ

اسالهي ٍاحس ثٌبة هغطح گطزيس ٍ كويتِ ثب اػغبي هجلغ ...............................................ضيبل حطٍفي ........................ضيبل
ػسزي ثؼٌَاى لطض الحسٌِ ضْطيِ تحصيلي ثلٌسهست هَافمت زاضز .
هحل اهضبي اػضبي كويتِ :
 – 1معاونت اداري و مالي

 – 2معاونت دانشجوئي

تَضيح  :چٌبًچِ كويتِ ثب اػغبء لطض هَافمت ًٌوبيس ػلت شيالً اػالم زاضز .
ػلت ػسم هَافمت :

 – 3رئيس صنذوق رفاه

