
 معلم آذربایجاندانشگاه تربیت

 معاونت دانشجویی

 در قببل انجبم خدمبت دانشجويياستفبده از تسهیالت فرم درخواست 

 دانشجويي امور محترم  مديرکل      

 ضوبسُ داًطجَيي                          ثِ  ع                            جَي سضتِ                        همغداًط                  ايٌجبًت        احتشاهبً 

سا دس لبلت كبس داًطجَيي داسم ٍتعْذ هي ًوبين دس صَست هَافمت ثب دسخَاست ايٌجبًت دس ب ٍاحذ                         تمبضبي ّوكبسي ث 

سًٍَضت اًتخبة ٍاحذ ثِ پيَست اعالم ًوبين )ي فشم سا ثالفبصلِ كوبل ٍظيفِ ضٌبسي ٍ صذالت اًجبم ٍظيفِ كشدُ ٍ ّشگًَِ تغييش دساعالعبت اي

 .(ثبضذهي
 

                        :كذهليًبم پذس:                                              :               يًبم خبًَادگ :                        ًبمهطخصبت فشدي:    -1

                     سٍصاًـــِ          ضجبًِ      :       دٍسُ تحصيلي -2

       ٍاحذّبي گزساًذُ: .............. ٍاحذتعـــــــــــذاد    -3

              ................................................:  دٍسُ هعذل كل -4

 ت سكًَت:  ٍضعي -5

      :ًبم ضْش يثَه        

 سي:آدسس خَاثگبُ/هٌضل استيجب  يشثَهيغ 

      هجــــــــــشد  هتـــــــــبّل  :تبّل تيٍضع -6

 ؟ٍضعيت تكفل -7

             ثب ركش ًبم: شيسب         ثشادس          هبدس       تحت تكفل چِ كسي؟           پذس            تحت تكفل ّستن                             

     :ثب ركش ًبم شيسب      فشصًذ اسضذ      فَت پذس          ثِ دليل:      َادُ ّستن   سشپشست خبً                

     ي ّستيذ؟تيحوب يتحت پَضص ًْبدّبآيب  -8

 :ثب ركش ًبم شيسب  يستيثْض اهذاد تِيكو          :ًبم ًْبدثلي                                    خيش                

   ثلي                                خيش                                   ؟ضيذجضء داًطجَيبى ضبّذ ٍ ايثبسگش هي ثبب آي -9

    

 ظ داسيذ؟كبهپيَتش ٍ هَاسد هشثَط ثِ آى تسلتب چِ حذ ثِ  -10

 عبلي               ضعيف                     هتَسظ                 خَة                         

 افضاسّبي كبهپيَتشي تسلظ داسيذ؟ثِ كذام يک اص ًشم -11

     word         excel  ثب ركش ًبم: سبيش ًشم افضاسّب  

  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................اگش هْبست ديگشي داسيذ ًبم ثجشيذ.     -12

 :هحل اضتغبلثب ركش هذت استفبدُ ٍ     ثلي   خيش        ايذ؟ي تسْيالت استفبدُ كشدُآيب لجالً اص اي -13

           :هخصَظ داًطجَ   ياضبف حبتيتَض -13
  
     

   ي:هتمبض ءاهضب     تبسيخ تكويل فشم:                                                                            ضوبسُ تلفي توبس:                
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 نیبز اعالم

 (است ريشثظ هذيش/سئيس ثشعْذُ حسبس ثخطْبي داًطجَدس كبسگيشي ثِ عَالت هسئَليت . ضَد هي تكويل تمبضب هَسد ٓحَص تَسظ لسوت ايي)

 داًطجَي سضتِ                      ثِ ضوبسُ داًطجَيي                                خبًن                    /آلبي ّوكبسي ثِ آهذُ عول ثِ ّبي ثشسسي ثِ تَجِ ثب

 . است ًيبصثب ثشًبهِ كبسي صيش                                      حَصٓ                                 ثخص دس

 30/10 -  30/8 12 -  30/10 14- 12 16 -  14 18 -  16   

        ضٌجِ

        طٌجِيك

        دٍضٌجِ

        ضٌجِسِ

        چْبسضٌجِ

        ضٌجِپٌج

        جوعِ

 

                          : نشکدهدا مهر و امضبء مدير/رئیس                                                                                                         : مسئول واحد خبنوادگي ونبم نبم     

                                                                                                     اهضبء                     
 

 کبرشنبس امور دانشجويي نظر اظهبر

داًطگبّْب ٍ  داًطجَيياستفبدُ اص تسْيالت " ًبهِ آييي 3 هبدٓ عجك ، ُآهذ عول ثِ ثشسسي ٍ                                               ًيبص اعالم ثِ تَجِ ثب

 .ثبضذثالهبًع هي هبُ دس سبعت 80ٍ حذاكثش  60حذالل  هيضاى ثِ                             خبًن/آلبي ّوكبسي "دس لجبل اًجبم خذهبت هَسسبت آهَصش عبلي

        
 

 دانشکده انشجوييامور د کبرشنبس
 

 

 مديرکل  محترم امور دانشجويي
 

 

الصم ثِ ركش است سًٍَضت اًتخبة  ضشٍع ثِ كبس ًوَدُ است. ................هَسخِ ................ اص سٍص الزكش داًطجَي فَقگشدد احتشاهبً ثذيٌَسيلِ گَاّي هي

                                                                                                                                                                     اسسبل خَاّذ ضذ.وسبل ًيهبّبًِ دس پبيبى  گضاسش كبسيٍاحذ ايطبى ثِ پيَست ثَدُ ٍ 

                          : دمسئول واح خبنوادگي ونبم نبم

 اهضبء                                                                                   

 معبون محترم دانشجويي 

هَصش عبلي دس لجبل اًجبم داًطگبّْب ٍ هَسسبت آ داًطجَيياستفبدُ اص تسْيالت "داد اسجْت صذٍس دستَسات الصم ثشاي عمذ لشالزكش داًطجَي فَق احتشاهبً

                                  گشدد.  ثِ حضَس هعشفي هي  "خذهبت

 پوررضب زارعي
 مدير کل امور دانشجويي

 

 عبمل محترم امور مبلي حوزه دانشجوئي و فرهنگي
 

داًطگبّْب ٍ هَسسبت آهَصش  داًطجَييستفبدُ اص تسْيالت ا"ًبهِ  آييي 4ثشاسبس هبدُ الزكش داًطجَي فَق الضحوِداد ٍ پشداخت حكاسعمذ لش ًسجت ثِ

  گشدد. الذام  "عبلي دس لجبل اًجبم خذهبت

                                                                                                                                    محمد کريميدکتر 
 معبون دانشجويي 
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