
 راهنمای فرم های میز خدمت در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

 موارد استفاده عناوين فرم ها  رديف

1 
فررردرخواست اررردخ یخ ررر  د دخ

ختحصیالتختکمیلیخو نشگاه

  نخفدرخبهخ نظتاخطدحخ سائلخساصخآ تیشیخو نشجتخباخ   دختحصیالتختکمیلیخو نشگاهخ یخباش .خو نشجتخخ

خباخا هکااهایخقانتنیخوخآ ینخباخطدحخ سئلهخوخ  اتباطخباخکااشناسختخصصیخحتیهختحصیالتختکمیلیخ دکز،

خنا هخ یخحلخ شکالتخخآ تیشیخستوخآشناخش هخوخا هنما یخهایخالیرخا خوا افدخ یخنما  .

2 

فدرخواست ادختست هخحسرراوخوخ

 ااالخپدون هخفااغخ لتحصیلیخبهخ

خ دکز

و نشجت انیخکهخجلسهخوفاعخ یخپا انخنا هخ/خااالهخستوخا خبدگز اخنمتوهخ ن خوختقاضایختست هخحساوخ یخبخشخ

هایخ ختلفخو نشگاهخا خبهخ نظتاخوا افدخگت هیخ تقدختحصیلیخستوخو ان ،خباختکمیلخوخ ااالخ  نخفدرخ یخ

خرخااانن .ختت نن خ د حلختست هخحساوخو نشجت یخستوخا خبهخصتاتخ لکتدونیکخبهخ نجا

3 
فدرختقاضایخص واخگت هیخ تقدخ

خفااغخ لتحصیلی

ه فخ یخ  جاوخ  نخفدرختسهیلخواخفد  ن ختکمیلخ   اکخوختست هخحساوخبد یخص واخگت هیخ تقدخو نشجتخخ

خ یختت ن خ یخطد قخ خااالهخستوخوخافعخ شکاالتخو اوهخبهخآن، خپا انخنا هخ/ خو نشجتخپسخ یخوفاعخ ی  یخباش .

 ااالخ  نخفدرخپیگیدیخکلیهخ   اکخالیرخبد یختست هخحساوخوخفد  ن خ نجارخکااخستوخا ختاخص واختکمیلخوخ

خگت هیخ تقدخاو ابیخخوخپیگیدیخنما  .

4 
گررت هیخ شررت الخواست ادخفدرخ

خبهختحصیل

 اخو نشجت انیخکهخنیای ن خوا افخگت هیخ شت الخبهختحصیلخبد یخ ا ئهخبهخاای انخهاخوخنهاوهایخو سلخکشتاخوخ

خ یختت نن خباخ خ یخباشن ، خ... خا نن گیخو خا هنما یخو خنیدویخ نتظا ی،  د کزخساصخ یخجملهخافااتخسانهخها،

خ ق  رخنما ن .ختکمیلخوخ ااالخ  نخفدرخنسبدخبهخبداایخوخص واخگت هیخ شت الخبهختحصیلخستو

5 
فدرخواست ادختج  رر خنظرردخواخ

خنمدهخو ح خواای

نها یخش نخنمدهخو ح خواایخشانخواخاا انهخآ تیشیخو نشگاهخنسبدخبهخو نشجت انیخکهخبهخهدخولیلخپسخ یخ

ختتاطخ اتاوخ خبهخشدطختا ی خ عتد ضخآنها خو ان ، آنخ عتد ضخو شتهخوختقاضایخبداایخ ج وخوخ صالحخآنخا 

خ دبتطهخ یختت نن خباختکمیلخوخ ااالخ  نخفدرخنسبدخبهخطدحخ تضتعخواخو نشک هخوخو نشگاهخ ق  رخنما ن .

6 
فدرختقاضایخص واخگت هیخاتبررهخ

خبدتدخآ تیشی

و نشجت انیخکهخ طابقخواتتا لعملختعیینخاتبهخهایخبدتدخ قاطعخ اش خوخوکتدیخ شمتلخوا افدخگت هیخ

تت نن خباختکمیلخ  نخفدرخنسبدخبهخ ااالختقاضایخبداایخوخوا افدخاامیخاتبهخبدتدخآ تیشیخ یخباشن خ ی

اخ قاطعخباالتدخوخ اخ  جاوخگت هیخ ق  رخنما ن .خ  نخگت هیخ یختت ن خبهخعنت نخایو هخآ تیشیخبد یختحصیلخو

خشد  طخبهتدخبد یخ اتخ  رخو نشجتخ تاوخ اتفاوهخقد اخگیدو.خ

7 
فرردرختقاضررایخصرر واخکررااتخ

خو نشجت یخ) لمثنی(

و نشجت انیخکهخبهخهدخولیلیخکااتخو نشجت یخآنهاخ فقتوخش هخ ادخ یختت نن خباختکمیلخ  نخفدرخوخپیتادخ

و نشجت یخبهخ  نخفدر،خنسبدخبهختقاضایخص واخ ج وخکااتخنمتونخفیشخپدو سدخهز نهخص واخ ج وخکااتخ

خو نشجت یخستوخ ق  رخنمتوهخوختاخص واخکااتخ لمثنیخو نشجت یخستو،خفد  ن خآنخا خاو ابیخوخپیگیدیخنما ن .خخ

8 
فررردرخواست اررردخ یخ عررراونخ

خآ تیشیخو نشک ه

خ عاونخآ تیشیخهمانخو نشک هخ یخباش .باخخ انخهدخو نشک ه  نخفدرخبهخ نظتاخطدحخ سائلخآ تیشیخو نشجت

واخ،خو نشک هوخ اتباطخباخکااشناسختخصصیخحتیهختحصیالتختکمیلیخخآ تیشیخستوخو نشجتخباخطدحخ سئله

،خ ااالخچکی هخپدوپز لخوکتدیخجهدخطدحخواخشتا یخ  تاخ ختلفخآ تیشیخ عمخ یخطدحنا هخااالهخوکتدی

انت ت،خ نتخاوخ تضتعخ اش خوخوکتدی،خپدوپز لخ اش ،خفدرخو نشک ه،خفدرخواست ادختم   خانت تخخ،خختطت لخ

تعیینخو وا،ختعیینخی انخجلسهخوفاع،خکلیهخکاابدگخهایخو نشجت انخوواهخوکتدیخوخهدخگتنهخواست ادخو گدخ

 یخآ تیشخو نشک هخطد حیخش هخ اد.خو نشجت انخبهخ نظتاخ ا ئهخواست ادخ یتت نن خخفدرخ دبتطخبهخهد کخ

خ یخلینکخذ لخوا افدخوخپسخ یختکمیلخبهخفدرخواست ادخ یخو نشک هخ لصاقخنما ن .خ یخواست ادخهاخا خ
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9 
واست ادخ یخ دکزخ شرراواهخفدرخ

خوخبه  شدخاو ن

و نشجت انیخکهخواخ  تختحصیلخستوخوچااخ شکالتخاوحی،خاو نی،خافتاای،خعاطفیخ اخسانت وگیخ یخشتن خوخ

ختاثیدخج یخگذ شتهخوخاببخ  جاوخ شکالتخ   نخ سائلخبهخح یخج یخ یخباش خکهخبدخاویختحصیلخآنها

خ اتفاوه خنیای ن  خو خگدو  ه خآنها خبد ی خجملهخخآ تیشی خ ی خو نشگاه خاو ن خبه  شد خو خ شاواه خ دکز خس  ات  ی

س  اتخ شاواهخ یخوخآ تیشیخ یخباشن خ یختت نن خباختکمیلخوخ ااالخ  نخفدرخ یخس  اتخ  نخ دکزخبهدهخ ن خ

خگدون .خ

10 
فدرخواست ادخ یخ دکزخبه  شدخ

خوخوا انخو نشگاه

خ اتد حدخو نشجت انیخکهخواخووا نختحصیلخستوخوچااخ شکالتخبیماای خ یخهایخساصخ ا هایخوا انیخو ژه

خ و  هخ خوا خ شکل خبدوی خابب خ  د خ  ن خو خشتن  خ ی خ... خو خبیماااتانها خوا خبستدی خی  مان، خو خبااو ای جمله

تخبهخ دکزخبه  شدخوختت نن خباختکمیلخوخ ااالخ  نخفدرخبهخهمد هخ   اکخوخ ستن  باش خ یتحصیلشانخ ی
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خ ن خگدون .وا انخو نشگاه،خ یخهمکاایخهایخ  نخ دکزخبهده

11 
فدرخواست ادخ یخاتاوخشرراه خوخ

خ  ثااگدخو نشگاه

  نخفدرخبهخ نظتاخطدحخ سائلخوخ شکالتخآ تیشیخو نشجت انخاتاوخشاه خوخ  ثااگدخ یخباش .خو نشجت انخ

شاه خوخ  ثااگدخواخصتاتخو ا خبتونخشد  طخساصخستوخ اخسانت وهخذ نفعخ یختت نن خ طابقخآ ینخنا هخاتاوخ

ها شانخ یخهمکاایخهایختحصیلیخوخآ تیشیخ  نخاتاوخ یخجملهخطتلخانت تختحصیلی،خ دسصیختحصیلی،خ

خحذفخواسخوخ...خبهدهخ ن خگدون .
 


