
 دانشکده انرژی های تجدیدپذیر دانشجویان و حذف ترم ترم یمهمانهمان تک درس، اطالعیه م

 دانشکده انرژی های تجدیدپذیر: و تحصیالت تکمیلی قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی

 :تک درس مهمان مراحل اخذ -الف 

یان برای دانشجوفرصت تکمیل و ارسال فرم ها  ) طبق اطالعیه دانشگاه تکمیل فرم مهمان تک درس و امضا توسط دانشجو -

  میباشد( فروردین 03 دانشجویان کارشناسیتحصیالت تکمیلی و 

 زیر مراجعه فرمایید: به آدرس ،بخش فرمهای دانشکده به مهمان تک درس اخذ جهت دریافت فرم

 http://uut.ac.ir/page.php?slct_pg_id=1468& 

 گروههای آموزشی مد نظر با روند  مطابق ، گروه(ر)امضا استاد راهنما و مدیمربوط به گروه بخش تکمیل امضا های  -

و یا  ردصورت پذیامضاهای گروه میتواند به صورت الکترونیکی  گروههای آموزشی به تشخیص و اطالع رسانی ناتوجه: ب

 فرم را مستقیما بهتصویر  قرار دادن امضا خود داخل آن، و فرم د که دانشجو پس از تکمیلاعالم نمای میتواند گروه اینکه

 تا امضا بخش مربوط به گروه توسط مدیر محترم گروه به صورت فیزیکی انجام شود ندارسال نمای محترم شناسانکار

 

 آموزشی، محترم به کارشناسان شده و امضا تکمیل فرم ایمیل نمودن -

توسط ارسال  -2توسط مدیر محترم گروه و ارسال  -1 دو روشیکی از  به فرم بر اساس نظر گروههای آموزشی میتواند

 به کارشناسان آموزشی ارسال شود. ،دانشجوخود 

خانم سرکار ) تمامی رشته های دانشکده کارشناسی دانشجویان تکمیل شده فرم های ارسال آدرس ایمیل مربوط به

 :موسی خانی(

uut.renewable@gmail.com 

 :تحصیالت تکمیلی دانشجویان آدرس ایمیل مربوط به ارسال فرم های تکمیل شده

 :خانم جوادی(سرکار ) ساخت و تولیدمهندسی مکانیک و مهندسی 

kobrajavadi@gmail.com 
 :خانم گلبازی(سرکار ) مهندسی شیمی

 

nesagolbazi@yahoo.com 
 

صورت خواهد  سایر امضا های موجود در فرم مربوط به رییس دانشکده و ... پس از ارسال فرم ها به کارشناسان آموزش -

 فرم ها به رئیس دانشکده نمیباشد. ایمیلگرفت و نیاز به 

 توسط دانشگاه فرم ها از طریق سامانه به دانشگاه مقصد ارسال خواهند شد.پس از موافقت و تایید نهایی  -
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 توجه بسیار مهم:

 به فرم های بدون امضا دانشجو ترتیب اثر داده نخواهد شد. -

به فرم های تکمیل و امضا شده توسط دانشجو که دارای کیفیت الزم نباشند ترتیب اثر داده نخواهد شد. لذا لطفا حتما  -

 امضا شده توسط اپلیکیشن های اسکنر موبایل و با دقت تهیه شود که دارای کیفیت الزم باشد.تصویر فرم 

 در عنوان ایمیل های ارسالی حتما باید به نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی، مقطع تحصیلی و رشته اشاره شود -

 درس مخالفت نمایند مهمان تکهای آموزشی بر اساس شرایط کالس ها و ... میتوانند با درخواست گروه  -

 

 راهنمای روند درخواست دانشجویی به آدرس زیر ، حذف ترم و ... به بخشترم یمهمان فرآیندجهت اطالع از  – ب

 مراجعه نمایید:

http://uut.ac.ir/docs.php?sbj_id=137&slc_lang=fa&sid=11&cv= 
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