« دانشگاه منتخب استان قم »
فرم شماره 7
« نمونه نامه مؤسسه برای درخواست ترجمه گواهی موقت و ریس نمرات »
از  :هؤسسِ آهَزش عالی غیر اًتفاعی – غیردٍلتی ...................
تِ  :هعاًٍت هحترم آهَزشی ٍ تحصیالت تکویلی داًشگاُ قن (داًشگاُ هٌتخة استاى قن)
هَضَع  :درخَاست ترجوِ گَاّی هَقت ٍ ریس ًورات
با سالم ي احتطام ،بٍ استحضاض می ضساوس متقاضیان شیل زض ساماوٍ ذسمات آمًظشی اقسام بٍ ثبت زضذًاست تطجمٍ ومًزٌ ي تأییس مؤسسٍ ویع زض ساماوٍ
اوجام شسٌ است .ذًاَشمىس است زستًضات مقتضی صازض فطماییسَ .مچىیه متقاضیان مصکًض :


َیچ وًع بسَی بٍ صىسيق ضفاٌ زاوشجًیان وساضوس.



زض مقطع فعلی ي مقاطع قبلی زاضای تعُس ذسمت ومیباشىس.

الف -هشخصات هتقاضیاى  ( :ردیفهای جذول به تعذاد پرونذههای پیوست خواهذ بود).
ضزیف

وام ي وام ذاوًازگی

مقطع

ضشتٍ

تاضید فطاغت

عٌَاى ٍ اطالعات هٌذرج در ایي ستَى
هطاتق تَضیح هٌذرج در ریل عول شَد.

ب -هذارک پیَست :
 .1یک وسرٍ فیش ياضیعی بٍ شماضٌ  ..............مًضخ  ..................ي مبلغ  .....................ضیال بطای تمام زضذًاستُا
 .2لیست اسامی زاوش آمًذتگان مطبًط بٍ متقاضیان فًقالصکط بٍ تفکیک مقطع ،ضشتٍ ي تاضید فطاغت
( .3در صورت لسوم) مساضک وقل ي اوتقال زض مًضز متقاضیان ضزیف /ضزیفَای  .................جسيل فًق شامل تصًیط وامٍ مًافقت مبسأ ،تصًیط
وامٍ مًافقت مقصس ،تصًیط کاضت قبًلی آظمًن
( .4در صورت لسوم) مساضک مطبًط بٍ تغییط مشرصات سجلی زض مًضز متقاضیان ضزیف /ضزیفَای  .................جسيل فًق شامل تصًیط
مساضک مثبتٍ
( .5در صورت لسوم) مساضک مطبًط بٍ مجًظَای کمیسیًن بطای باظگشت بٍ تحصیل ،تمسیس سىًات ي مًاضز مشابٍ زض مًضز متقاضیان ضزیف/
ضزیفَای  .................جسيل فًق شامل زضذًاست مؤسسٍ ي مجًظ صازضشسٌ
محل امضای معاون آموزشی و مهر مؤسسه

توضیح مهم :
درصَرتیکِ درخَاست تأییذیِ ترای فرد یا افرادی است کِ قثالً حذاقل یک تار پرًٍذُ ایشاى تِ داًشگاُ هٌتخة ارسال شذُ است
تِ رٍش زیر عول شَد :

ً -1یازی تِ هذارک تٌذ ب ًویتاشذ.
 -2اگر ترای هتقاضی قثالً تأییذیِ صادر شذُ است ،عٌَاى ستَى آخر جذٍل ردیف الف « شوارُ ٍ تاریخ تأییذیِ قثلی » ثثت
ٍ در ریل آى شوارُ ٍ تاریخ تأییذیِ صادر شذُ تَسط داًشگاُ هٌتخة درج گردد.
 -3اگر ترای هتقاضی قثالً داًشٌاهِ صادر شذُ است ،عٌَاى ستَى آخر جذٍل ردیف الف « شوارُ ٍ تاریخ داًشٌاهِ » ثثت ٍ
در ریل آى شوارُ ٍ تاریخ داًشٌاهِ صادر شذُ تَسط داًشگاُ هٌتخة کِ در پشت داًشٌاهِ ثثت شذُ ،درج گردد.
 -4اگر درخَاست ارسال شذُ ٍلی ٌَّز پاسخ آى از سَی داًشگاُ هٌتخة صادر ًشذُ است ،عٌَاى ستَى آخر جذٍل ردیف
الف « شوارُ ٍ تاریخ درخَاست » ثثت ٍ در ریل آى شوارُ ٍ تاریخ ًاهِ درخَاست هؤسسِ درج گردد.

