مخاطب گرامی
با سالم و احترام
به استحضار می رساند ،رياست محترم دانشگاه صنعتی ارومیه به منظور برقراری ارتباط مستقیم با مراجعین ،به
صورت برنامه ريزی شده با تمامی متقاضیان واجد شرائط درخواست مالقات ،به صورت حضوری ،ديدار خواهند
داشت.
به منظور اخذ نتیجه بهتر از مالقات ،الزم است قبل از انجام مالقات ،اطالعاتی در خصوص درخواست خود و
همچنین نتايج حاصل از پیگیری های قبلی خود ارائه فرمايید .تا ضمن بررسی ،راه های تحقق خواستۀ شما و يا
رفع اشکاالت احتمالی ،بررسی و پیش بینی شود.
تمام تالش دفتر رياست دانشگاه بر اين است که مالقات ها در کمترين زمان از ارسال درخواست شما انجام شود،
مگر اينکه اتفاق غیر قابل پیش بینی رخ دهد ،که در اين صورت پیشاپیش عذرخواهی ما را بپذيريد .به محض برنامه
ريزی و تعیین زمان مالقات ،به وسیله تلفن و يا ايمیل با شما تماس خواهیم گرفت .شما نیز از طريق تلفن می
توانید از سه روز پس از ارسال ،درخواست خود را پیگیری فرمايید.


متقاضیان مالقات با رياست محترم دانشگاه الزم است قبالً مشكل يا تقاضاي خود را از طريق
مديران و معاونین مربوطه پیگیري و درصورتعدم حصول به نتیجه با ارائه مدارك كتبی از
مراحل طی شده جهت ثبت نام و تكمیل فرم مالقات با رياست محترم دانشگاه اقدام كنند.



ديدار رياست محترم دانشگاه هر هفته يک بار به صورت انفرادي برگزار میشود.



الزم است متقاضیان قبالً در لیست انتظار ثبت نام به عمل آورند.

نحوه دريافت وقت مالقات
 -1درخواست تلفنی يا حضوری يا مکتوب متقاضی يا دريافت و تکمیل فرم از طريق سايت دانشگاه يا حضوری
 - 2تکمیل فرم درخواست وقت مالقات و ارائه آن به دفتر رياست
 -4ارجاع فرم به واحد ذيربط جهت اخذ نظر کارشناسی توسط دفتر رياست
 - 5رويت نظر کارشناسی توسط رياست دانشگاه و اظهار نظر
 - 6درج در تقويم اوقات مالقات با رئیس دانشگاه
 - 7اطالع رسانی زمان مالقات به ذينفع
 - 8اجرای مالقات

بسمه تعالی

تاريخ:
شماره:
پیوست:

فرم درخواست مالقات با رئیس دانشگاه
نام ونام خانوادگی:
نوع مراجعه  :دانشجو

تلفن تماس:
اعضای هیئت علمی دانشگاه

کارکنان دانشگاه

ش.دانشجویی/پرسنلی :
مردمی

کدرهگیری:

لطفا ً درخواست خود را به طور خالصه بنويسید.
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( ظرف مدت سه روز)

معاون /رئیس  /مدیر محترم:

سالم علیكم  :خواهشمند است نظر كارشناسی خود را درباره موضوع مذكور در ( محل اظهار نظر كارشناسی) مرقوم فرمائید%
مسئول دفتر ریاست دانشگاه

" اظهار نظر كارشناسی "
ریاست محترم دانشگاه

فوري
تاريخ:

با سالم و احترام ؛ پاسخ درخواست فوق الذكر به شرح ذيل اعالم می شود:
..................................................................................................................................................... .
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
نام وامضاء مسئول
جناب آقاي  /سركار خانم:
با سالم  ،نظر رئیس محترم دانشگاه درباره درخواست مالقات شما به اين شرح اعالم می شود :نیاز به مالقات مردمی می باشد؟بلی

خیر

توضیحات :
زمان مالقات :

مسئول دفتر ریاست دانشگاه

