زاًشگبٍ آساز اطالهی

تبرید .................:

ّاحس ّراهیي – پیشْا

شوبرٍ .................:
پیْطت ................:
به نام خدا

«در خواست مرخصی تحصیلی»
مدیر محترم آمىزش دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین – پیشىا

کبرًبهَ تحصیلی کل پیْطت هی ثبشس.

سالم علیکن

احتزاماً  ،اینجانب  .........................فزسند  ...................متولد  .............به شماره شناسنامه  ...........................صادره اس  ...........پذیزفته شده در آسمون دانشگاه
آساد اسالمی در سال  ...........در رشته  .................مقطع  ..............به علت  ......................................:احتیاج به یک تزم مزخصی در نیمسال  ..................سال
تحصیلی  ...........را دارم  .خواهشمند است در صورت امکان دستور به اقدام فزمایید .
تاریخ

محل امضاء دانشجو

.................:
تبرید
زر ًیوظبل  ................طبل تحصیلی
 /ثسّى احتظبة زر طٌْات
زر طٌْات
هزذصی ثب احتظبة
نظریو کارشناس و مدیر گروه  :صسّر ..............ثال هبًع هی ثبشس  .تْضیحبت ..........................................................................................................:
شوبرٍ .................:

امضاء مدیر گروه
تاریخ

امضاء کارشناس گروه

تاریخ پیْطت ................:

زاًشگبٍ آساز اطالهی
-نظریو امىر آمىزش  :صسّر هزذصی ثب احتظبة زر طٌْات

ّاحس ّراهیي – پیشْا

 /ثسّى احتظبة زر طٌْات

زر ًیوظبل  ................طبل تحصیلی .............

ثال هبًع هی ثبشس  .تْضیحبت ......................................................................................................:
امضاء امىر آمىزش

 ......................................................:ثَ حظبة ّ .................................. :اریش گززیس
شوبرٍ ،طی فیش شوبرٍ :
مبلغ ................................... :ریبل.

پیْطت ................:

امضاء امىر شهریو

زاًشگبٍ آساز اطالهی
ذْاطت –
ّاحسزرّراهیي
پیشْا تحصیلی جٌبثعبلی  ،ثَ هست یک تزم زر ًیوظبل  .................طبل تحصیلی  ................هْافقت هی گززز .شبیظتَ اطت زر
هزذصی
ثب
...............:هزاجعَ ًوبییس .ثسیِی اطت عسم هزاجعَ زر تبرید تعییي شسٍ ثَ هٌشلَ اًصزاف اس تحصیل هحظْة هی گززز.
ّاحس تزم ثعس
هْعس هقزر جِت اًتربة
تبرید
مدیر آمىزش واحد
ضوٌبً هزذصی تحصیلی ًیوظبل هذکْر ثب احتظبة طٌْات  /ثسّى احتظبة طٌْات هی ثبشس .
شوبرٍ ...............:

دانشجىی گرامی مرخصی تحصیلی جنابعالی  ،پس از ثبت در کامپیىتر اعتبار دارد .

پیْطت ..............:

اهضبء ذسهبت کبهپیْتزی

آزرص  :پیشْا  ،شِزک ًقش جِبى  ،زاًشگبٍ آساز اطالهی کس پظتی  33817-74895 :تلفي  )021(36725011-14 :زّر ًْیض 36724767:

هزکش چبپ ّ ًشز ّاحس

تبرید .................:

ًوًَْ فزم شوبرٍ 2

تاریخ

زاًشگبٍ آساز اطالهی
ّاحس ّراهیي – پیشْا

ثبطوَ تعبلی

تعهد نامو
ایٌجبًت  .....................................زاًشجْی زّرٍ  .....................رشتَ .......................
ّرّزی  ...............کَ زر ًیوظبل  .............طبل تحصیلی  ...............تقبضبی هزذصی تحصیلی
ًوْزٍ ام  .ثَ اطتٌبز ثرشٌبهَ شوبرٍ  40/39122هْرخ  85/2/25عْاقت اجبثت تقبضبی فْق را ثَ عِسٍ
گزفتَ ّ هظئْلیتی هتْجَ زاًشگبٍ ًرْاُس ثْز ّ ُوچٌیي هتعِس هی گززم زر هست ثبقی هبًسٍ اس طٌْات
هجبس تحصیل زرّص زّرٍ ذْز را ثَ اتوبم ثزطبًن  .زر غیز ایي صْرت زاًشگبٍ هجبس ذْاُس ثْز ثزاثز
هقزرات ثب ایٌجبًت ثزذْرز ًوبیس.

ًبم ًّبم ذبًْازگی
تبرید
اهضبء
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