ةاسهً جػالی

شهاره:
جاریخ:

دردواست درس معرفی بى استاد
ًیوسال ................سال تحصیلی31..........-.........

استاد راٌّوای هحتزم تحصیلی داًشجَیاى رشتِ ..............................................دٍرُ ٍ ...................رٍدی..........................
یمسال جحصیلی را ةا
ةا سالم و اححرام ،ایيجاىب  ..........................................................ةً شهاره داىشجویی  ..................................................جا کيون جػداد  .............ى 
یمسال آدر ةا جهع کل
رساىدهام و در حال حاضر داىشجوی ى 

گذراىدن جػداد  ................واحد درسی از جػداد  ......................واحد نصوب سرفصل ةً پایان
یمسال ارائً ىشدهاسث.
 ....................واحد نی ةاشم .ةا جوجً ةً ایيکً جػداد  ...............درس ةً ارزش کل  ............واحد از واحدٌای درسی ًظزی ایيجاىب در ایو ى 
لذا ةً نيظور اجهام دوره جحصیلی ،نحقاضی ادذ درس/دروس جدول زیر ةً صورت نػرفی ةً اسحاد نی ةاشم .دواٌشهيد اسث اقدام الزم نتذول فرنائید.
ردیف

کد درس

عووان درس

گروه

تعداد

ةا جشکر

درس

واحد

ًام ٍ ًام خاًَادگی داًشجَ
تاریخ ٍ اهضاء

1

......................................................................
2

طبق بزرسی بعول آهذُ ،داًشجَ با هشخصات فَق در ًینسال  ..........سال تحصیلی  .......... - .....شزایط هعزفی بِ استاد درس /درٍس هذکَر را دارد.

جوضیحات...................................................................................... .................................................................................................................. :
جاریخ

ًام ٍ اهضاء استاد راٌّوا

داًشجَی ًاهبزدُ در ًینسال  .....سال تحصیلی  .......... - .....توام شزایط هعزفی بِ استاد را دارا بَدُ ٍ با گذراًذى درس  /درٍس فَق فارغ
التحصیل هی گزدد..
 .1آقای /داىم  ............................................................................ةً غيوان اسحاد درس  ...............................................................................نػرفی نی گردد.
 .2آقای /داىم  ............................................................................ةً غيوان اسحاد درس  ...............................................................................نػرفی نی گردد.
ًام ٍ ًام خاًَادگی هعاٍى آهَسشی

ًام ٍ ًام خاًَادگی هذیز گزٍُ

تاریخ ٍ اهضاء

تاریخ ٍ اهضاء

درخَاست فَق در تاریخ  31.............. / .............. / ..............در ساهاًِ آهَسشی ثبت گزدیذ.
ًام ٍ اهضاء کارشٌاس آهَسش ،تاریخ ٍ اهضا:
.....................................................................

استاد هحتزم :اهتحاى بایستی در اٍراق اهتحاًی داًشگاُ بِ عول آهذُ ٍ پس اس تصحیح ٍ ثبت آى در کارًاهِ داًشجَ بِ
پیَست ّویي بزگِ تَسط استاد ،تحَیل هذیزگزٍُ گزدد.
تاریخ امتحان:

/ ........

........

هام درس

تاریخ امتحان/ ........ :
هام درس

/

13........

همره بى عدد

........

/

نام و امضاء استاد درس
همره بى حروف

13........

همره بى عدد

مهر و امضاء مدیر گروه

نام و امضاء استاد درس
همره بى حروف

تذکر :همرات این برگى باید قبل از امتحاهات پایان هیمسال در کارهامى داهشجو ثبت شود

مهر و امضاء مدیر گروه

