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 تاریخ:                        کارشناس محترم آموزش پردیس / دانشکده:                                                                                         

. ورودی سال  ............  نوبت دوم جوی مقطع کارشناسی نوبت اولاینجانب ......................................... به شماره دانشجویی............................ دانش

 11ماده  1دالیل ذکرشده در زیر و مطابق تبصره  بهتوجه  ام با................ گذراندهتاکنون تعداد........... واحد را با معدلکه  رشته/گرایش...............................................

هم تحصیلی در وه نامه اجرایی آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی دانشگاه یزد، تقاضا دارم تا با طرح درخوست افزایش سنوات تحصیلی اینجانب برای ترم دشی

افزایش سنوات همراه خواهد  پرداخت شهریه سال اخذ مجوزنیمسال ............ سال تحصیلی  ............ در شورای آموزشی دانشگاه یزد ،که مطابق مقررات با 

، موافقت فرمائید. ضمنا بدینوسیله متعهد می گردم تا تمام تالش خود را برای فارغ التحصیل شدن در این فرصت داده شده به .)طبق دستورالعمل شهریه(بود

 اینجانب به کارگیرم. 
 

                                                                                                                                دالیل:                                              دانشجو    امضاء

تاریخ:                                         اظهار نظر کارشناس آموزش پردیس/ دانشکده                                                                                           

 پس از بررسی شرایط دانشجو، نامبرده ملزم به اخذ سنوات نیمسال دهم می باشد.

 

    نام و امضاء کارشناس آموزش پردیس/ دانشکده                نام و امضاء استاد راهنما:                                                                                                    

 

          تاریخ:                                                                                                                    :  معاون محترم آموزشی پردیس/ دانشکده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        موووودت یوووو، نیسوووومال، در نیمسووووال ............. سووووال تحصوووویلی  ........................                                                       موضوووووز افووووزایش سوووونوات تحصوووویلی دانشووووجو بووووه      

                                        قرار گرفت.      مخالفت         موافقتمورد موطرح و ی گروه /دانشکده ...................................... شورا..... ......................درجلسه مورخ

                                                                                                  

 رئیس بخش/ مدیر گروه      نام و امضاء                                                                                                                                                             

 تاریخ:                                                                                                                                          : یآموزشامورمحترم  مدیر
 با توجه به موافقت با افزایش سنوات دانشجو به مدت ی، نیمسال ،خواهشمند است در این خصوص دستور اقدام الزم صادر فرمائید. 

                                                                                 

      :نام و امضاء معاون آموزشی دانشکده/ پردیس                                                                                                                                    

 تاریخ:                                                                                                                : اداره آموزشهای آزاد و مجازیمحترم  رئیس
به مدیریت اموور آموزشوی ، افوزایش      22/8/69مورخ   در جلسه شورای آموزشی دانشگاه افزایش سنوات تحصیلی دانشجویان موضوز با توجه به تفویض اختیار 

 لطفا اقدام الزم در خصوص وضعیت شهریه نامبرده معمول گردد. مورد موافقت قرار گرفت . نوات نامبرده س

     آموزشی دانشگاه یزد       امضاء مدیر امور                                                                                                                                                   

 تاریخ:                                                                                                                           : اداره خدمات آموزشیمحترم  رئیس

م اول و سوم اصالح گردید. خواهشمند است در خصوص ایجواد سورترم الزم، اقودام    در زیر فر 11411وضعیت شهریه دانشجو مطابق قوانین شهریه در پردازش  

 گردد.

                                                                                                       

      :نام و امضاءکارشناس اداره آموزشهای آزاد و مجازی                                                                                                                                          

          تاریخ:                                                                                                                                                                                               
ثبت شد و سرترم الزم برای ادامه تحصویل دانشوجو ایجواد و اقودام الزم در خصووص انتاوا  واحود          11321افزایش سنوات تحصیلی دانشجو نیز در پردازش  

 سیستم گلستان بارگذاری شد.دانشجو )آماده سازی و زمانبندی( اعمال گردید. و فرم حاضر در 

                                                 :نام و امضاء کارشناس اداره خدمات آموزشی                                                                                                                                   
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