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 مشخصات )ايه جذيل را بٍ طًر کامل تکميل وماييذ(:

 ضواسُ داًطجَيي: ًام ٍ ًام خاًَادگي:

 ّاي گزساًذُ ضذُ تا قثل اص ايي ًيوسال: ٍاحذ تعذاد صهاى حزف ٍاضافِ: ٍ صهاى اًتخاب ٍاحذ ّاي اًتخاب ضذُ دس ايي ًيوسال دس تعذاد ٍاحذ

 ضذ( التحصيل خَاّن َاًيي آهَصضي فاسغّاي اخز ضذُ دس ايي ًيوسال تا سعايت ق داًطجَي تشم آخش ّستن. )تا گزساًذى ٍاحذ 

 (.تاضذ هي 77ام تيص اص  هعذل الف ّستن. )هعذل تشم گزضتِ داًطجَي 

اعوال ًواييذ. تذيْي است ........ ...........سال تحصيلي..................تغييشات ريل سا دس تشًاهِ دسسي ايٌجاًة دس ًيوسال، خَاّطوٌذم هذيش هحتشم گشٍُ

 ًام ٍ ًام خاًَادگي:                                     تاضذ. هسؤٍليت اًجام ايي تغييشات كاهالً تش عْذُ ايٌجاًة هي

 اهضا ٍ تاسيخ:                                                                                                             

 دليل تغييز درخًاستي اضافٍ حذف گزيٌ  کذ شش رقمي درس وام درس رديف
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 چىذ تذکز مُم:

 مزاجعٍ ومايىذ.مزبًطٍ  داوشکذٌدر سمان اعالم شذٌ بٍ ست خًد ي ثبت آن در ادارٌ آمًسش، دريافت وتيجٍ درخًاالسم است داوشجًيان عشيش بزاي  -1

ٍ ... سعايت ضَد. هسؤٍليت عذم  عذم تذاخل، سقف ياحذ مجاس، وياسي وياسي ي َم پيشدس تغييشات دسخَاستي الصم است توام قَاًيي آهَصضي اعن اص  -2

 تاضذ. سعايت ايي قَاًيي تواهاً تش عْذُ داًطجَ هي

 ضذ.  هطشح ضذُ تشتية اثش دادُ ًخَاّذ تِ دسخَاست کذ شش رقمي درسدس صَست ٍاسد ًكشدى  -3

ٍاحذ  ياحذ( 14)اًذ تِ هيضاى هجاص  ًتَاًستِداًطجَياًي كِ دس صهاى اًتخاب ٍاحذ ٍ حزف ٍ اضافِ تا دليل هَجِ  ،داوشجًيان تزم آخزتٌْا تِ دسخَاست  -4

 ضذ.  اخز ًوايٌذ تشتية اثش دادُ خَاّذدسس اختياسي َاي ديگز  گزيٌٍ داًطجَياًي كِ هايل ّستٌذ اص  معذل الفاخز كٌٌذ، داًطجَياى 

 تاضذ. پزيش ًوي ًيض اهكاى تغييز گزيٌ درسدّذ ٍ  تَاًذ فشم دسخَاست تغييش دس تشًاهِ خَد سا تشاي هَاسد خاظ تِ گشٍُ اسائِ هي يك بارّشداًطجَتٌْا  -5

ّاي هَجَد، عول خَاّذ كشد ٍ لزا، هوكي است داًطجَياى  تٌْا دس هحذٍدُ هقشسات ٍ هحذٍديت تشاي سفع هطكالت داًطجَياى عضيض هشتَطِ داًطكذُ -6

 هطوَل هَاسد خاظ ًيض پاسخ هطلَب خَد سا دسيافت ًكٌٌذ.
 

      تغييش ريل دس تشًاهِ دسسي داًطجَ اعوال گشدد:.............. اداسُ هحتشم آهَصش خَاّطوٌذ است تعذاد

 تًضيحات گزيٌ کذ درس وام درس رديف
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