
 

 بسمه تعالی

 دانشجویان استعالم آموزشی فرم

 مسئول و سردبیر نشریات دانشگاهیصاحب امتیاز، مدیر

 (نشریات دانشجویی )

 شماره:

 تاریخ:

 پیوست:

 گردد.ل و تأیید مییمتک اداره آموزش دانشکده، توسط موارد آن این بخش پس از بررسیلطفاً در این بخش چیزی ننویسید:  استعالم آموزشی:
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 سالم علیکم؛

 پوشش نوار چسباز  جلوگیری از مخدوش شدن استتعالم، اطمینان و های فوق، جهت خواهشمند است جهت تایید استعالم آموزشی، پس از تکمیل بخش

 دبیرخانه نشریات دانشگاه پیشاپیش از همکاری آن اداره محترم کمال تشکر را داریم. برای تایید موارد ذکر شده استفاده نمایید.

 اداره محترم آموزش دانشکده
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