
  
 معلم آذربایجاندانشگاه تربیت

 معاونت دانشجویی
 در قبال اجنام خدمات دانشجویياستفاده از تسهیالت فرم درخواست 

 دانشجویي امور حمرتم  مدیرکل      
جوي رشته                        دانش                  اینجانب        احرتاما 

 مشاره دانشجویي                          به  ع                            مقط
را در قالب كار دانشجویي دارم ا واحد                         تقاضاي مهكاري ب 

وتعهد مي منامي در صورت موافقت با درخواست اینجانب در كمال وظیفه شناسي و صداقت 
رونوشت (اعالم منامي ن فرم را بالفاصله اجنام وظیفه كرده و هرگونه تغیري دراطالعات ای

 .)باشدانتخاب واحد به پیوست می
  
                     :               ینام خانوادگ :                        نام:   مشخصات فردی -1

:       دوره حتصیلی -2                        :کدملی:                         نام پدر
                              روزانـــه           شبانه

        واحد: .............. واحدهای گذراندهتعـــــــــــداد    -3
     

                  ................................................:  دوره معدل کل -4
 :  ت سکونتوضعی -5

           :نام شهر یبوم         
 :ریمنزل استیجا/آدرس خوابگاه   یبومريغ  

           جمــــــــــرد   متـــــــــاهل    :تاهل تیوضع -6
 ؟وضعیت تکفل -7

حتت تکفل چه کسی؟           پدر            حتت تکفل هستم                             
             :با ذکر نام ریسا         برادر          مادر       

      فوت پدر          :به دلیل      واده هستم   سرپرست خان                
         :با ذکر نام ریسا      فرزند ارشد

         ی هستید؟تیمحا یحتت پوشش ادهاآیا  -8
          :نام ادبلي                                    خري                

 :با ذکر نام ریسا    یستیهبز  امداد تهیکم
                                    ؟شیدجزء دانشجویان شاهد و ایثارگر مي باا آی -9

            بلي                                 خري
 ط دارید؟کامپیوتر و موارد مربوط به آن تسلتا چه حد به  -10

         ضعیف                     متوسط                 خوب                         
 عالی      

 افزارهای کامپیوتری تسلط دارید؟به کدام یک از نرم -11
      word           excel    با ذکر نام سایر نرم افزارها:   

.    اگر مهارت دیگری دارید نام بربید -12
.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................   
با ذکر     بلي     خري        اید؟ن تسهیالت استفاده کردهآیا قبال از ای -13

 :حمل اشتغالمدت استفاده و 
                       :خمصوص دانشجو   یاضاف حاتیتوض -13

         
                                                  :مشاره تلفن متاس                
      :یمتقاض ءامضا     :                          تاریخ تکمیل فرم

      
 
 
 نیاز اعالم

 برعهده حساس خبشهای دانشجودر کارگیری به عواقب مسئولیت . شود می تکمیل تقاضا مورد ۀحوز توسط قسمت این(
 )است ذیربط رئیس/مدیر
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دانشجوی         خامن                    /آقاي مهکاري به آمده عمل به هاي بررسی به توجه با
                            خبش در رشته                      به مشاره دانشجویی                        

 . است نیازبا برنامه کاری زیر                                      حوزة

 
30/10 -  

30/8 
12 -  30/10 14- 12 16 -  14 18 -  16   

        شنبه
        شنبهیک

        دوشنبه
        شنبهسه

        چهارشنبه
        شنبهپنج

        مجعه

 
                                                                                                     : مسئول واحد خانوادگی ونام نام     

                          : نشکدهدا رئیس/مهر و امضاء مدیر
                                                                                                   امضاء                     

 

 مدیر کل امور دانشجویی نظر اظهار
 ، هآمد عمل به وبررسی                                               نیاز اعالم به توجه با

در قبال  دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دانشجویياستفاده از تسهیالت " نامه آیین 3 مادة طبق
 80و حداکثر  60حداقل  میزان به                             خامن/آقاي امهکاريب "اجنام خدمات

               . شود می موافقت درماه ساعت

 پوررضا زارعی
 ر کل امور دانشجوییمدی

 
 

 مدیرکل  حمرتم امور دانشجویي
 
 

مورخه ................ از روز الذکر دانشجوی فوقگردد احرتاما بدینوسیله گواهی می
الزم به ذکر است رونوشت انتخاب واحد ایشان به  .شروع به کار منوده است ................

                                                                      .ارسال خواهد شدنیمسال  ماهانه در پایان گزارش کاریپیوست بوده و 
                         : واحدمسئول  خانوادگی ونام نام                                                    

                                                                        
 امضاء

 معاون حمرتم دانشجویی 
استفاده از تسهیالت "داد ارجهت صدور دستورات الزم برای عقد قرالذکر دانشجوی فوق احرتاما

                                 .  گرددبه حضور معرفی می"  ت آموزش عالی در قبال اجنام خدماتدانشگاهها و موسسا دانشجویي
 پوررضا زارعی

 مدیر کل امور دانشجویی
 

 عامل حمرتم امور مالی حوزه دانشجوئی و فرهنگی
 

 نامه آیین 4براساس ماده الذکر دانشجوی فوق الزمحهداد و پرداخت حقارعقد قر نسبت به
اقدام " دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در قبال اجنام خدمات دانشجویياستفاده از تسهیالت "

  . گردد
                                                                                                                             حممد کریمیدکرت 

 ی معاون دانشجوی
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