
 

 فزم اخذ درس به صورت معزفی به استاد

 قبنون اخذ درس معزفی به استبد:
ثِ صَزت هعسفی ثِ استبد ثب ًظس هدیس گسٍُ تَاًد آى دزٍس زا هی، هغبثك آئیي ًبهِ آهَشضی دز صَزتی کِ داًطجَ ثسای فساغت اش تحصیل تٌْب یک یب دٍ دزس ثبلیوبًدُ داضتِ ثبضد

 .ضَدهعسفی ثِ استبد ًویدزٍس عولی ضبهل . ثگرزاًد

 مدیز محتزم آموسش

......  ......داًطجَیی....................ثِ ضوبزُ  ......  همغع ...................................................داًطجَی زضتِ .............................................. ایٌجبًت ...احتساهبً 

سبل تحصیلی ..........   □تبثستبى □دٍم □ذیل ثِ صَزت هعسفی ثِ استبد دز ًیوسبل اٍل  /دزٍس .......................... هتمبضی گرزاًدى دزسٍ ضوبزُ توبس 

 خَاّطوٌد است الدام الشم زا هجرٍل فسهبیید.؛ لرا ثبضن یهٍ دازا ًوَدُ کلیِ ضسایظ هسثَط ثِ آى زا هغبلعِ  ًوبین یهٍ تعْد  ثبضن یه

 تعداد ٍاحد ًبم دزس کد دزس زدیف

1    

2    

 داًطجَ تبزیخ ٍ اهضبء                                                                                                                                                                                   

 .............................      گزوه مدیز محتزم -1

دزٍس فَق زا ثِ صَزت هعسفی ثِ استبد تَاًد دزس/ هی لرا ؛گرزاًدُ است ......... ٍاحدضَد داًطجَی فَق کلیِ دزٍس خَد زا ثِ تعداد ..گَاّی هی

 اخر ًوبید. هستدعی است ًسجت ثِ هعسفی ًبهجسدُ ثِ یکی اش اسبتید گسٍُ الدام فسهبیید. 

                                                                                                                                                                               کبزضٌبس آهَشش اهضبء تبزیخ ٍ                                                                                                                                                                    

 ....................استبد ازجوٌد جٌبة آلبی / سسکبز خبًن ........................... -2

 ید.بى دز تبزیخ ...................... الدام فسهبیحثسگصازی اهت ٍ سؤالًسجت ثِ عسح  لغفبً. گسدید هی......... هعسفی جٌبثعبلی ثِ عٌَاى استبد دزس ................................

 ....................استبد ازجوٌد جٌبة آلبی / سسکبز خبًن ...........................  -3

 فسهبیید.بى دز تبزیخ ...................... الدام ٍ ثسگصازی اهتح سؤالًسجت ثِ عسح  لغفبً. گسدید هیجٌبثعبلی ثِ عٌَاى استبد دزس ......................................... هعسفی 

 گسٍُ تبزیخ ٍ اهضبء هدیس                                                                                                                                                                 

 کبرشنبس محتزم آموسش  -4

                گسٍُ                                                                                                                          اهضبء هدیس ٍ الرکس الدام ًوبیید.                                                           تبزیخاخر دزس / دزٍس فَق جْت داًطجَی فَقًسجت ثِ  لغفبً

 مسئول محتزم امور مبلی   -5

                                       دزس/دزٍس فَق جْت داًطجَی هرکَز ثجت گسدید.لغفبً ًسجت ثِ اخر ضْسیِ دزس/دزٍس فَق الدام ًوبیید.                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       کبزضٌبس آهَشش اهضبء تبزیخ ٍ

 مدیز محتزم آموسش  -6

ثِ حسبة ضوبزُ ًبهجسدُ ضْسیِ خَد زا عی فیص ضوبزُ .......................... ثِ هجلغ ...................... دز تبزیخ .......................  ضَد هیگَاّی  ٍسیلِ ثدیي

 .......................... ثبًک ........................ ٍازیص ًوَدُ است....

                                                                 هسئَل اهَز هبلی                                                                                                               اهضبء تبزیخ ٍ                                                                                                                                                                              

 اعالم نمزه-7

 نمزه به حزوف نمزه به عدد نبم درس ردیف
امضبء تبریخ و 

 استبد درس

امضبء تبریخ و 

 هوگزمدیز

امضبء مدیز تبریخ و 

 آموسش

1       

2       
 

 

 

 

 هسئَل ثجت ًوسُاهضبء  تبزیخ ٍ                                                  ًوسُ هعسفی ثِ استبد داًطجَ ثس اسبس همسزات آهَشضی دز سیستن ثجت گسدید.-8
 


