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 به استاد يبرگه در خواست درس معرف

 

 

 

 

داًشجَ بزای فزاغت اس تحصیل تٌْا دٍ درس ًظزی باقیواًدُ داشتِ باشد،  کِر صَرتی د یي ًاهِ آهَسشییآ 8بِ استٌاد هادُ  : توجه

 هی تَاًد آى دٍ درس را بِ صَرت هعزفی بِ استاد بگذراًد.
 

 مدیر محترم گروه آموزشي 

 ییِ شوارُ داًشجَ. ب.............................. داًشجَی رشتِ .................................................... ، بِ استحضار هی رساًد آقای/خاًنهاًاحتزا   

تعداد  ،یدٍرُ کارشٌاس یسٍاحدّای درهجوَع اس، استاد راٌّوا ٍ تایید  کارًاهِ تحصیلی ًاهبزدُبا استٌاد بِ  ...........................................

 :ًظزی سٍدر هی تَاًدل یجْت فزاغت اس تحصزٍُ آهَسشی گطبق  ًظز ٍ  استگذراًدُ  یبا ًوزُ قبَلرا ٍاحد .. ........

 ................................... بِ ارسش ......... ٍاحدهَافقت در کویسیَى هَارد خاص: .. -3              .................. بِ ارسش ........ ٍاحد.................. -1

 تاریخ ٍ اهضای کارشٌاس کویسیَى هَارد خاص                                                . ٍاحد............. بِ ارسش ............................. -2

 د.ییصادر فزها یضقتدستَر اقدام ه ، خَاّشوٌد استاخذ ًواید صَرت هعزفی بِ استادِ برا 

 استاد راهنما يخ و امضایتار                                                           تاریخ ٍ اهضای کارشٌاس آهَسشی                  

 

 

 ............................................ استاد محترم درس............................................. / خانم يآقا-1

ِ  بزگِ اهتحاًیپیَست  را بِ س فَق الذکز را بعول آٍردُ ٍ ًوزُ آىاهبزدُ اهتحاى هعزفی بِ استاد دراس ً، خَاّشوٌد است احتزاهاً     به

 ادارُ آهَسش اعالم فزهایید.

 

 مدیر گروه يتاریخ و امضا                                                                                                                                     

 ............................................استاد محترم درس ............................................. آقاي/ خانم -2

ِ  بزگ اهتحاًیپیَست  ِ استاد درس فَق الذکز را بعول آٍردُ ٍ ًوزُ آى را بِاحتزاهاً، خَاّشوٌد است اس ًاهبزدُ اهتحاى هعزفی ب     به

 ادارُ آهَسش اعالم فزهایید.

 

 هتاریخ و امضاي مدیر گرو                                                                                                                                     

 ............................................استاد محترم درس ............................................. آقاي/ خانم  -3

بهِ   بزگ اهتحاًیاحتزاهاً، خَاّشوٌد است اس ًاهبزدُ اهتحاى هعزفی بِ استاد درس فَق الذکز را بعول آٍردُ ٍ ًوزُ آى را بِ پیَست    

 سش اعالم فزهایید.ادارُ آهَ

 

 تاریخ و امضاي مدیر گروه                                                                                                                                     

  آموزش دانشکدهمحترم  کارشناس

ًوزُ درس هعزفی بِ استاد کِ بِ تایید هدیز هحتزم گزٍُ رسیدُ، بزابز با احتزاهاً پس اس اخذ بزگِ اهتحاًی بِ پیَست تک لیست   

 هقزرات اقدام فزهائید. 

 

 رییس/معاون دانشکده يتاریخ و امضا                                                                                                                           

   

 فناوری اهی صنعتی ه دادکشن


