« دانشگاه منتخب استان قم »

فرم شماره 6
« نمونه نامه مؤسسه برای درخواست تأییذ و امضای دانشنامه »
از  :هؤسسِ آهَزش عالی غیر اًتفاعی – غیردٍلتی ...................
تِ  :هعاًٍت هحترم آهَزشی ٍ تحصیالت تکویلی داًشگاُ قن (داًشگاُ هٌتخة استاى قن)
هَضَع  :درخَاست تأییذ ٍ اهضای داًشٌاهِ
با سالم ي احتزام ،بٍ پیًست تعساز  ...........زاوشىامٍ بٍ شزح سیز جُت صسير زستًرات مقتضی ایفاز میگزززَ .مچىیه متقاضیان مذکًر :


َیچ وًع بسَی بٍ صىسيق رفاٌ زاوشجًیان وساروس.



زر مقغع فعلی ي مقاعع قبلی زارای تعُس ذسمت ومیباشىس.

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

وام ي وام ذاوًازگی

مقغع

رشتٍ

تارید فزاغت

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

داًشٌاهِ ردیف/ردیفّای  ..................................تر اساس درخَاست هتقاضی ،تْیِ ٍ ارسال شذُ است.
ب -هذارک پیَست :
 .1اصل زاوشىامٍ صازر شسٌ تًسظ مؤسسٍ
 .2یک وسرٍ فیش ياریشی بٍ شمارٌ  ..............مًرخ  ..................ي مبلغ  .....................ریال بزای تمام زرذًاستُا
 .3لیست اسامی زاوش آمًذتگان مزبًط بٍ متقاضیان فًقالذکز بٍ تفکیک مقغع ،رشتٍ ي تارید فزاغت
( .4در صورت لسوم) مسارک وقل ي اوتقال زر مًرز متقاضیان رزیف /رزیفَای  .................جسيل فًق شامل تصًیز وامٍ مًافقت مبسأ ،تصًیز
وامٍ مًافقت مقصس ،تصًیز کارت قبًلی آسمًن
( .5در صورت لسوم) مسارک مزبًط بٍ تغییز مشرصات سجلی زر مًرز متقاضیان رزیف /رزیفَای  .................جسيل فًق شامل تصًیز
مسارک مثبتٍ
( .6در صورت لسوم) مسارک مزبًط بٍ مجًسَای کمیسیًن بزای باسگشت بٍ تحصیل ،تمسیس سىًات ي مًارز مشابٍ زر مًرز متقاضیان رزیف/
رزیفَای  .................جسيل فًق شامل زرذًاست مؤسسٍ ي مجًس صازرشسٌ
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 تٌذّای  2تا ً 6ویتاشذ.
 -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.

