» ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻀﻮﻳﺖ «
در شورای صنفی – رفاهی دانشگاه صنعتی کرمانشاه
معاونﺖ دانشجﻮﻳی دانشگاه صنعتی کﺮمانشاه
ﺑا ﺳﻼم و اﺣترام
اﻳنﺠانﺐ  ..............................................فرزنﺪ  ..................ﺑﻪ شﻤاره شناﺳنامﻪ  ....................................دانشﺠوی رشتﻪ
 ...............................................ﺑﻪ شﻤاره دانشﺠوﻳی  .....................................ﺿﻤﻦ اﻋﻼم دارا ﺑودن شراﻳﻂ منﺪرج در
آﻳیﻦ نامﻪ و شیوه نامﻪ اجراﻳی شوراهای صنفی دانشﺠوﻳان دانشگاههای کشور ،ﺗﻘاﺿای ﻋﻀوﻳﺖ در شورا واﺣﺪ
 ...................................را دارم و متعﻬﺪ میﮔردم ﺑﻪ کﻠیﻪ مواد آﻳیﻦ نامﻪ شورای صنفی – رفاهی دانشگاهﻬا و
مﻘررات و موارد اﻋﻼمی از ﺳوی دانشگاه ﭘاﻳﺒنﺪ ﺑوده و آنﻬا را رﻋاﻳﺖ نﻤاﻳﻢ.
ﺧواهشﻤنﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻘاﺿا رﺳیﺪﮔی فرماﻳیﺪ .هﻤﭽنیﻦ مﺪارك ﻻزم ﺑرای ﻋﻀوﻳﺖ ﺑﻪ شرح زﻳر ﭘیوﺳﺖ می
ﺑاشﺪ:
 -1اصل کارت دانشﺠوﻳی و کپی از آن  -ﻳک نسخﻪ
 -2ﻋکس  - 3*4ﻳک قطعﻪ
 -3کارنامﻪ مورد ﺗاﻳیﺪ آموزش دانشگاه  -ﻳک نسخﻪ
آدرسمﺤلﺳکونت:
....................................................................................................................................
ﺗﻠفﻦ ﺛاﺑﺖ................................. :

ﺗﻠفﻦ هﻤراه ............................................ :
ﺗارﻳﺦ:

امﻀای متﻘاﺿی

نﻈﺮ معاون دانشجﻮﻳی دانشگاه :

ﺑر اﺳاس شراﻳﻂ منﺪرج در آئیﻦ نامﻪ و شیوه نامﻪ اجراﻳی شوراهای صنفی دانشگاه های کشور ،ﭘاﺳﺦ اﺳتعﻼمات
انﺠام ﮔرفتﻪ و ﺗعﻬﺪات فوق درﺧواﺳﺖ داوطﻠﺒی آقای  /ﺧانﻢ ..............................در شورای صنفی – رفاهی
واﺣﺪ  ...............................ﺑررﺳی و صﻼﺣیﺖ نامﺒرده اﺣراز ﮔردﻳﺪ  /نگردﻳﺪ.

امﻀاء معاون دانشﺠوﻳی دانشگاه

شراﻳﻂ ﻋﻀوﻳﺖ دانشﺠوﻳان در شورای صنفی ﺑﻪ شرح ذﻳل می ﺑاشﺪ:
 -1اﻋتﻘاد ﺑﻪ نظام مﻘﺪس جﻤﻬوری اﺳﻼمی اﻳران و التزام ﻋﻤﻠی ﺑﻪ وﻻﻳﺖ مطﻠﻘﻪ فﻘیﻪ و قانون اﺳاﺳی
 -2رﻋاﻳﺖ شئون دانشﺠوﻳی و اﺧﻼقی و ﺑا ﺗاﻳیﺪ مراجع ذﻳصﻼح
 -3رﻋاﻳﺖ مفاد آﻳیﻦ نامﻪ و شیوه نامﻪ شورای صنفی دانشﺠوﻳان
 -4ﮔذرانﺪن ﻳک نیﻤسال ﺗﺤصیﻠی
 -5نﺪاشتﻦ ﺣکﻢ قطعی در کﻤیتﻪ انﻀﺒاطی
 -6دارا ﺑودن ﺣﺪاقل معﺪل کل  13ﺑرای کارشناﺳی و  15ﺑرای ارشﺪ
 -7نﺪاشتﻦ مشروطی در نیﻤسال ﺗﺤصیﻠی قﺒل و ﻳا نﺪاشتﻦ مشروطی دو نیﻤسال غیر متوالی
 -8ﻋﺪم ﻋﻀوﻳﺖ در شورای مرکزی ﺗشکﻠﻬای اﺳﻼمی دارای مﺠوز در موﺳسﻪ
 -9مﺪت ﺑاقیﻤانﺪه از دوران ﺗﺤصیل کﻤتر از دو ﺗرم نﺒاشﺪ
 -11ﺗکﻤیل فرم داوطﻠﺒی
ﺗﺒصره  : 1دانشﺠوﻳان ﺗﺤصیﻼت ﺗکﻤیﻠی از اﺑتﺪای ورود ﺑﻪ موﺳسﻪ امکان شرکﺖ در انتخاﺑات را دارا می ﺑاشنﺪ.

