
 
 درخواست مرخصی کمتر از یک روز

( 8-52)  6-32فرم             

 کبر اداری

کبر شخصی
   جهت انجبم  

 واحذ سبزمبنی دانشگبه

محل مراجعه جهت کبر اداری و نشبنی  شمبره تلفن  

 از سبعت            تب سبعت          

 مذت استفبده                سبعت

 تبریخ استفبده

 اظهبر نظر مقبم مسئول

 موافقت میشود      موافقت نمیشود

 تبریخ                       امضبء

 

 نبم و نبم خبنوادگی درخواست کننذه
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