
 
ت داًـجَ

دسخَاػ
 

 تقالي ػوِات
 صفحه اول-(1شواره ) کاربزگ 
  

 سهاى در دو رشته تحصيليدرخواست اداهه تحصيل به صورت هن کاربزگ
 صهاى داًـجَياى داساي اػتقذاد دسخـاى دس دٍ سؿتِ تحليلي دس دٍسُ ّاسؿٌاػي داًـگاُ ػوٌاى()هَضَؿ هادُ يِ دػتَسالقول چگًَگي تحليل ّن

 
......................... تاِ ؿاواسُ   ؿاثاًِ داًـاْذُ  سٍصاًاِ       .............. داًـجَي دٍسُ ............................ سؿاتِ ................. جاًة ..................ايي

ِ ، هتَاضي تحليل دس سؿتِ ..................ِداًـجَيي ....................................... تش اػاع دػتَسالقول هشتَع  تحلايلي  ............... تِ فٌَاى سؿات
 .  ّؼتندٍم 

  :هذاسُ پيَػت
 تلَيش آخشيي ّاسًاهِ تحليلي -1
  ِدػتَسالقول هشتَع يِتلَيش هذاسُ دال تش يْي اص تٌذّاي چْاسگاًِ هادُ  -2
 تلَيش ّاسًاهِ آصهَى ػشاػشي  -3

   تاسيخ:                                                                                                            
  داًـجَ اهضاء                                                                                                           

 

ؽ داًـْذُ
ًؾش آهَص

 

 . اػتصهاى دس دٍ سؿتِ تحليلي ول تحليل ّنتشدُ تش اػاع هَاسد هـشٍحِ ريل هجاص تِ اػتيادُ اص دػتَسالقًام
1-   اص هادُ يِ دػتَسالقول  (الو)تٌذ 
2-   اص هادُ يِ دػتَسالقول (ب)تٌذ 
3-   اص هادُ يِ دػتَسالقول (ج)تٌذ 
4-   اص هادُ يِ دػتَسالقول (د)تٌذ 

 ؿواسُ:                                                                                                           
  تاسيخ:                                                                                                           
 اهضاء ّاسؿٌاع اداسُ آهَصؽ داًـْذُ                                                                                                            

 

ًؾش اػتاد هـاٍس
 

 هوتاص:  يًؾش اػتاد هـاٍس داًـجَ
 
 

 ًام ٍ ًام خاًَادگي:                                                                                                           
 :تاسيخ                                                                                                           

                       اهضاء                                                                                                                                                                                                      
 

ًؾش هذيش گشٍُ
 

 : يًؾش ؿَساي گشٍُ آهَصؿ
َ  دسخَاػت ًام ساي گاشٍُ  تشدُ تشاي تحليل دس سؿتِ ................................. تِ فٌَاى سؿتِ تحليلي دٍم دس جلؼِ هاَس  .......................... ؿا

 هخاليت ٍشاس گشىت. هَاىَت آهَصؿي .................... هغشح ٍ هَسد 
 

                                                                  
 ؿواسُ:                                                                                                           

 تاسيخ:                                                                                                            
 :ًام ٍ ًام خاًَادگي هذيش گشٍُ آهَصؿي                                                                                                           

 اهضاء                                                                                                           
 



 

 

 

 

 صفحه دوم-(1شواره ) کاربزگ
 

 تقالي تاػوِ
 ؿواسُ:                                                                           داًـْذُ )هثذأ(                                                :اص

 تاسيخ:                                                                                                                       داًـْذُ )هَلذ( :تِ

 تا ػالم،

................ سؿتِ ............................... اياي  تْويل ؿذُ تِ اًضوام ػايش هذاسُ هشتَط تِ آٍاي/خاًن ...................... داًـجَي دٍسُ ..... ّاستشٓاحتشاها، 

 .  ؿَد ًؾش اسػال هي تشسػي ٍ اؽْاس تشايداًـْذُ 

 هْش ٍ اهضاء هقاٍى آهَصؿي داًـْذُ                                                                                                            

 

 ليتقا ػوِات

                       ؿواسُ:                                                                                                      (                  هَلذداًـْذُ ) :اص

 تاسيخ:                                                                                                                           (هثذأداًـْذُ ) :تِ

 ،تا ػالم

. دس جلؼاِ هاَس  ....................... ؿاَساي گاشٍُ     احتشاها، دسخَاػت آٍاي/خاًن ........................ داًـجَي دٍسُ .......................... سؿتِ ............................

ِ جلؼاِ  هخاليت ؿذ. )كَستهَاىَت تشدُ دس سؿتِ دٍم هغشح ٍ تا تحليل ًام داًـْذُ..................... ايي آهَصؿي ..... تاِ پيَػات    هشتَعا

 .(آٍسدُ ؿَد

 هَصؿي داًـْذُ هْش ٍ اهضاء هقاٍى آ                                                                                                           

 

 تقالي ػوِات

  ؿواسُ:                                                                                                                            : داًـْذُ )هثذأ(اص

 تاسيخ:                                                                                                  دىتش اػتقذادّاي دسخـاى داًـگاُ :تِ

 ،تا ػالم

هتضاوي   ،................... اياي داًـاْذُ  /خااًن .......................... داًـاجَي دٍسُ ........................... سؿاتِ ..   ايتْويل ؿذُ هشتَط تِ آٍ ّاستشٓاحتشاها، 

 .  ؿَد اٍذام الصم اسػال هي تشايٍ هَلذ اؽْاس ًؾش گشٍُ آهَصؿي هثذأ 

 هْش ٍ اهضاء هقاٍى آهَصؿي داًـْذُ                                                                                                           

 

 تقالي تاػوِ

 ؿواسُ:                                                                               سئيغ گشٍُ ّذايت اػتقذادّاي دسخـاى داًـگاُ: ًؾش

 تاسيخ:                                                                                                                                                  

ٍاشاس  هخاليات  هَاىَات  اػتقذادّاي دسخـااى داًـاگاُ هغاشح ٍ هاَسد      ؿَساي ّذايت.................. تشدُ دس جلؼِ هَس  ......دسخَاػت ًام

ػاال ......................... ػاال تحلايلي    ًام تِ اداسُ ّل اهَس آهَصؿي داًـگاُ هقشىي ٍ اص ًين ثثت تشاي تايؼتيتشدُ ًام)دس كَست هَاىَت، گشىت. 

   (.ٌّذيل دس سؿتِ دٍم سا آماص ...................... تحل

 اهضاء  هْش ٍ                                                                                                           

 


