« دانشگاه هنتخب استاى قن »

فرم شواره 5
« نوونه ناهه هؤسسه برای درخواست تأییذیه تحصیلی»
از  :هؤسسِ آهَزش عالی غیر اًتفاعی – غیردٍلتی ...................
تِ  :هعاًٍت هحترم آهَزشی ٍ تحصیالت تکویلی داًشگاُ قن (داًشگاُ هٌتخة استاى قن)
هَضَع  :درخَاست تأییذیِ
با سالم و احتزام ،به پیوست تعساز  ...........پزونسه به شزح سیز جهت صسور زستورات مقتضی ایفاز میگززز.
الف -هشخصات هتقاضیاى  ( :ردیفهای جذول به تعذاد پرونذههای پیوست خواهذ بود).
رزیف

نام و نام ذانوازگی

مقطع

رشته

تارید فزاغت

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

ب -هذارک پیَست :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

اصل تأییسیه صازر شسه توسظ مؤسسه
یک نسره تصویز تأییسیه صازر شسه
تصویز گواهی موقت
تصویز نامه ارگان زرذواست کننسه تأییسیه که زر آن آزرس پستی گیزنسه تأییسیه مشرص و واضح است.
یک نسره فیش واریشی به شماره  ..............مورخ  ..................و مبلغ  .....................ریال بزای تمام زرذواستها
لیست اسامی زانش آموذتگان مزبوط به متقاضیان فوقالذکز به تفکیک مقطع ،رشته و تارید فزاغت

( .7در صورت لسوم) مسارک نقل و انتقال زر مورز متقاضیان رزیف /رزیفهای  .................جسول فوق شامل تصویز نامه موافقت مبسأ ،تصویز
نامه موافقت مقصس ،تصویز کارت قبولی آسمون
( .8در صورت لسوم) مسارک مزبوط به تغییز مشرصات سجلی زر مورز متقاضیان رزیف /رزیفهای  .................جسول فوق شامل تصویز
مسارک مثبته
( .9در صورت لسوم) مسارک مزبوط به مجوسهای کمیسیون بزای باسگشت به تحصیل ،تمسیس سنوات و موارز مشابه زر مورز متقاضیان رزیف/
رزیفهای  .................جسول فوق شامل زرذواست مؤسسه و مجوس صازرشسه
هحل اهضای هعاوى آهوزشی و ههر هؤسسه

توضیح ههن :
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  5تا ً 9ویتاشذ.
 -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.

