
 
 

 استعالم آموزشی:-1

 الف(صاحب امتیاز:

 .................رسنلی.................به شماره دانشجویی/پ......................بدین وسیله گواهی می گردد، جناب آقای/سرکار خانم ...................

 نمی باشند   در دانشگاه می باشند     مشغول به تحصیل/عضو هیئت علمی/ مدیر یکی از واحدهای اداری  در سال جاری-1

 مدیر مسئول:(ب

 .................رسنلی.................به شماره دانشجویی/پ......................بدین وسیله گواهی می گردد، جناب آقای/سرکار خانم ...................

 نمی باشند   در دانشگاه می باشند     مشغول به تحصیل/عضو هیئت علمی/ مدیر یکی از واحدهای اداری  در سال جاری-1

 گذرانده استن     گذرانده است     واحد درسی)دوره کاردانی و کارشناسی پیوسته( 28 حداقلدو نیم سال تحصیلی و-2

 شده است         نشده است  متناوب مشروط م سال ـنی سهوالی یا ـمتال ــسم ـیـن دو صورته ـوزشی بـحاظ آمـاز ل-3

 ردبیر:سج(

 .................رسنلی.................به شماره دانشجویی/پ......................بدین وسیله گواهی می گردد، جناب آقای/سرکار خانم ...................

 نمی باشند   در دانشگاه می باشند     مشغول به تحصیل/عضو هیئت علمی/ مدیر یکی از واحدهای اداری  در سال جاری-1

 نگذرانده است   گذرانده است       واحد درسی)دوره کاردانی و کارشناسی پیوسته( 28 حداقلدو نیم سال تحصیلی و-2

 نشده است          شده است متناوب مشروط م سال ـنی سهوالی یا ـمتال ــسم ـیـن دو صورته ـوزشی بـحاظ آمـاز ل-3

                           
 اداره آموزش دانشکده                                                                               

 

 استعالم انضباطی:-2

 الف(صاحب امتیاز:

 .................رسنلی.................به شماره دانشجویی/پ......................بدین وسیله گواهی می گردد، جناب آقای/سرکار خانم ...................
نفصال موقت از خدمت)اعضای هیئت ا بی و درج در پرونده )دانشجویان و کارکنان(/تدارای سابقه محکومیت منجر به توبیخ ک-        

 می  باشند    نمی باشند  علمی(

 ب(مدیر مسئول:

 .................رسنلی.................به شماره دانشجویی/پ......................بدین وسیله گواهی می گردد، جناب آقای/سرکار خانم ...................
نفصال موقت از خدمت)اعضای هیئت ا بی و درج در پرونده )دانشجویان و کارکنان(/تدارای سابقه محکومیت منجر به توبیخ ک-        

 می  باشند   نمی باشند   علمی(

 ج(سردبیر:

 .................رسنلی.................به شماره دانشجویی/پ......................بدین وسیله گواهی می گردد، جناب آقای/سرکار خانم ...................
نفصال موقت از خدمت)اعضای هیئت ا بی و درج در پرونده )دانشجویان و کارکنان(/تدارای سابقه محکومیت منجر به توبیخ ک-        

 می  باشند   نمی باشند   علمی(

 

 کمیته انضباطی  دانشجویان/ هیات بدوی انتظامی/ کمیته تخلفات اداری

 

لی.................................. در درخواست نشریه .....................................به صاحب امتیازی................................................و مدیر مسئو

 / ناقص       تحویل دبیرخانه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه گردید.       خه ...............به صورت کاملمور
 یات دانشگاهردبیرخانه کمیته ناظر بر نش

 
 

 فرم استعالم آموزشی   و انضباطی

 صاحب امتیاز: مدیر مسئول و سردبیر نشریات دانشگاهی

 


