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 محترم دانشکده  عاونم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  تعداد واحد نام درس ردیف تعداد واحد نام درس ردیف

 

 

 امضا استاد راهنما

 

1   5   

2   6   

3   7   

4   8   

                                                                                               .ٍاحذ اص دسٍس صیش سا ثب سعبیت ثشًبهِ دسسی هصَة گشٍُ اًتخبة ًوبیٌذ     ثب احتشام ثب تَجِ ثِ تبییذ استبد ساٌّوب، ایشبى هی تَاًذ دس داًشگبُ هقصذ تب سقف    

 مدير گروه آموزشی                                                                                                                                           
 
 
  

  .بص دسٍس هزکَس ثش عْذُ خَد داًشجَ هیجبشذیشٌیت پیت سعبیهسئَل*            
                                                        .ثبشذٍاحذ هی 14ی اًتخبثی تَسظ داًشجَ ّبذتعذاد ٍاح وسبل قجلییدس صَست هششٍط شذى داًشجَ دس ً*             

 مدير امور آموزشی دانشگاه
  آیذ. اقذام الصم ثعولدس دٍسُ هیْوبًی  ٍاثستِ گشٍُ آهَصشی دس خصَص اخز دسٍس هَسد تبییذٌذ یخَاّشوٌذ است هقشس فشهب،الم ٍ احتشامثب س

 رييس/معاون دانشکده                                                                                                              

 برگ اول : مخصوص دانشگاه مقصد
 برگ دوم : مخصوص اداره کل آموزش

 م : مخصوص دانشجوسوبرگ 

 

 مدير محترم گروه آموزشی ............................................

 دس داًشاگبُ عٌبیات ثاِ هَافقات داًشاگبُ ثاب هیْوابًی ایٌجبًات         ثاب                       ییشوبسُ داًشجَ                    سشتِ            داًشجَی دٍسُ                                  ٌجبًتیا

خَاّشوٌذ است ثب اخز دسٍس ریل ثش اسبس ثشًبهِ دسسی هصَة ٍ هقشسات داًشگبّی  ششایظآگبّی کبهل اص تک دسس ٍ ثب  تشهی ثِ صَست هیْوبى ................................................... 

 .نیلی اقذام ًوبیوسبل تحصیض ًوشات آى ًیل سیًسجت ثِ تحَ پبیبى تشم اص اتوبم اهتحبًبتپس ک هبُ یکِ حذاکثش  مگشد یبى هتعْذ هیدس پب هَافقت ًوبییذ.

 دانشجو امضا                                                                                                                                                                                            

 

 عتیفناوری اهی صن  دادکشنه 

 ير محترم امور آموزشی دانشگاه ................................................مد

 ،ثب سالم ٍ احتشام 

ی  اسایِهَافقت ثب هیْوبًی ًبهجشدُ ًسجت ثِ ًظش ثِ هَافقت ثب هیْوبًی داًشجَ آقب/خبًن...............................................،خَاّشوٌذ است ضوي ثشسسی هشاتت دس صَست 

                                                                                                             جبسی اقذام هقتضی صَست گیشد. حذاکثش تب یک هبُ پس اص اتوبم ًیوسبلاسسبل ًوشات دسٍس هَسد تبییذ داًشگبُ هجذا ٍ 

 باتشکر                                                                                                                

 مدير امور آموزشی دانشگاه                                                                                                                                        

 

 مدير محترم گروه آموزشی ............................................

 موافقت/ مخالفت بعمل آمذه است. دانشگاه  ............. در کمیسیون نقل و انتقال/ موارد خاص............................ شماره دانشجویی.............................. رشته  .......................دوره ........با میهمانی دانشجوآقای/ خانم ..............

 

 کبرشنبس مسئول آموزش 


