
 

 

 اینجانب                                             دانشجوی رشته                                      به شواره دانشجویی                                   به نواینذگی اس

 .ضمه اعالم مًاسد ریل اص َیبت وظبست داوشگبٌ دس خًاست صذيس مجًص بشای کشسی آصاد اوذیشی می ومبیذ

حفظ يحذت ملی ياحتشام بٍ حقًق ي کشامت اقلیت َبی - 3سعبیت احتشام ي حشمت اشخبص حقیقی ي حقًقی -2سعبیت شعبئش ي مقذسبت جمًُسی اسالمی -1

َمکبسی بب مسئًلیه داوشگبٌ طی اوجبم -6سعبیت صمبوبىذی اص پیش تعییه شذٌ-5عذم استىبد بٍ مطبلبی کٍ اوتشبس آوُب داسای مىع قبوًوی است -4مزَبی ي قًمی

 حفظ امًال عمًمی ي سعبیت محیط صیست داوشگبٌ-8َمکبسی دس تبمیه امىیت داوشگبٌ ي حفظ آسامش داوشجًیی -7فعبلیت 

:                                                                                                                                                                              عىًان کشسی  :جشئیات بزناهه 

 : تلفه َمشاٌ :                                                             وبم مسئًل بشگضاسی بشوبمٍ 

 اص سبعت                   لغبیت  :                                             تبسیخ بشگضاسی :                                                                           محل بشگضاسی 

 :                                           اسبمی مذعًیه  ي سخىشاوبن ي ششحی اص مًضًعبت پیش بیىی شذٌ

 :       وبم ي وبم خبوًادگی ي امضبی دس خًاست کىىذٌ

 -3-                                  2-                                                    1:   مًافقیه

 -3-                                  2-                                                     1مخبلفیه  

 :                                                                                                          وبم دايس :                                                                وبم مجشی

 مُش مجبص تشکل اسالمی یب وُبد دس خًاست کىىذٌ

 

 :تذکزات 

 .این فزم هی بایست پس اس تکویل ،حذالل یک هفته لبل اس تاریخ بزگشاری هزاسن ،تحویل دبیز خانه هیات نظارت دانشگاه گزدد-1

 .تشکل های در خواست کننذه لبل اس اخذ هجوس، حك اعالم هزاسن وتبلیغات را نخواهنذ داشت-2

 .چنانچه اس هواد این هجوس تخطی صورت گیزد، با هتخلفین هطابك همزرات رفتار خواهذ شذ-3

 .بزگشار کننذه کزسی آساد انذیشی السم است در خصوص ضبط هزاسن هوکاری السم را با دبیز خانه هیات نظارت دانشگاه نوایذ-4

 .هزگونه تغییزی در هحتوای بزناهه اس لبیل تغییز داور و تغییز افزاد دعوت شذه بزای هیشگزد نیاس به هجوس جذیذ دارد-5

 .درخواست فوق در تاریخ                                     به دبیزخانه هیات نظارت دانشگاه تحویل و با شواره                             به ثبت رسیذ

 مسئول دبیرخاهن  هیات نظارت 

 .در تاریخ                             اس ساعت              لغایت                   اس نظز اینجانب بالهانع هی باشذ:                                                      انجام فعالیت 

 

                                          مسئول کرسی اهی آزاد اندیشی

 .در تاریخ                             اس ساعت              لغایت                   بزاساس هوافمت هیات نظارت دانشگاه اس نظز اینجانب بالهانع هی باشذ:                                                       انجام فعالیت 

 

 

  معاونت فرهنگی و اجتماعی/  دبیر  هیات نظارت

 فزم درخواست صذورهجوس کزسی های آساد انذیشی 


