
 باسمه تعالی

 

 )خودخوان( صورت معزفی به استاده ب فزم اخذ درس
 

 //              تاریخ:                                                                                                                                                                                                             :اداره آموسش

 ........................................ِ ضشت نوبت دوم/روسانهزاًشجَی زٍضُ   .............................ی تِ شواضُ زاًشجَی  ...................................................... ةایٌجاً ضساًستِ عطض هیتا سالم، 

تِ غیط التحصیلی زضٍس الظم جْت فاضغتا تَجِ تِ لفل ًوطات  .امسًُیوسال تحصیلی گصضاً .......... زض هست ................ل ٍاحس زضسی ضا تا هیاًگیي ک.......... .. کٌَى تعسازتا
 تط ایي اهط ٍالفن کِي ضوزض  .اذص کٌن ...................... لًیوسا جْت تِ صَضت هعطفی تِ استازضا /زضٍس ظیط زضسزضذَاست زاضم ، عولی ایٌجاًةاظ یک /زٍ زضس غیط

 ت.گلستاى اس، آذطیي تاضید لفل ًوطُ زضس تَسط استاز زض سیستن تاضید فاضغ التحصیلی ایٌجاًة

 شواره درس نام درس ردیف

1   

2   

 اهضاء دانشجو                                                                                                                                                                             
 

 //              تاریخ:                                                                                                                                              ........................................................ :محتزم گزوه مدیز

کِ زاًشجَ  است .....................ی لتعساز ٍاحس الظم جْت فاضغ التحصی ........................................................ ضساًس زض سطفصل ضشتِاستحضاض هیتِ  ،الظمتا تَجِ تِ تطضسی 

سى شطایط اذص زضٍس . ضوي اعالم هحمك شاستزاض تطای ٍی تالی ًواًسُ ًاتوام / ازاهِ زضسٍ ّیچ  ضاًسُ تِ غیط اظ یک زضس/ زٍ زضس فَق گصتواهی زضٍس الظم ضا 
 .تِ صَضت هعطفی تِ استاز، ذَاّشوٌس است زض ذصَص تعییي استاز زضس السام الظم صَضت گیطز

       :دانشجونام خانوادگی و اهضاء استاد هشاور  و نام                                                :آهوسشکارشناس و اهضاءنام و نام خانوادگی 

 
 

 //              تاریخ:                                                                                              ....................................................... استاد محتزم درس اول جناب آقای /سزکار خانم

 .................................................... استاد محتزم  درس  دوم جناب آقای /سزکار خانم
هعطفی تِ استاز  آذطیي فطصت لفل ًوطُ زضس شایاى شکط است .زضس فَق تِ صَضت هعطفی تِ استاز ضا اعالم فطهاییس ذَاّشوٌس است هَافمت ذَز تا اذص احتطاهاً

ضساًس زض صَضتی کِ تِ اطالع هی ضوي زض تاشس.هی 30/6ی تِ استاز زض ًیوسال تاتستاى ٍ  تاضید آذطیي لفل ًوطُ هعطفاست  .......................  د، تاضیتَسط استاز زضس

ُ تطای زاًشجَ تطم کاهل  هحسَب ًگطزیس، اسفٌس اظ سَی استاز زضس لفل گطزز 11هْط ٍ زض ًیوسال زٍم تا  30ًوطُ زضس هعطفی تِ استاز زاًشجَ زض ًیوسال اٍل تا 

 .ثاتت ٍ آهَظش ضایگاى ًرَاّس شس ٍ زاًشجَ  هشوَل پطزاذت شْطیِ

 

 لهزبوط به درس او

 
 

  :زوههدیزگنام و نام خانوادگی و اهضاء 

 

 دومهزبوط به درس 

 

 :زوههدیزگنام و نام خانوادگی و اهضاء 

 
 

 //              تاریخ:                                                                                                                                              ........................................................ :محتزم گزوه مدیز

الصکط اعالم ًوَزُ ٍ ًوطُ ًْایی ایي زضس تالفاصلِ تِ صَضت هعطفی تِ استاز تَسط زاًشجَی فَق ...........................................س ٍسیلِ هَافمت ذَز ضا تا اذص زضتسیي .1

شجَ زض سیستن گلستاى ثثت ٍ لفل ذَاّس شس  . پس اظ اذص آظهَى اظ زًا

 ل:استاد درس او نام و نام خانوادگی و اهضاء
 

الصکط اعالم ًوَزُ ٍ ًوطُ ًْایی ایي زضس تالفاصلِ تِ صَضت هعطفی تِ استاز تَسط زاًشجَی فَق ...........................................س ٍسیلِ هَافمت ذَز ضا تا اذص زضتسیي. 2

شجَ زض سیستن گلستاى ثثت ٍ لفل ذَاّس شس  . پس اظ اذص آظهَى اظ زًا

 :دوماستاد درس  نام و نام خانوادگی و اهضاء

 

     //              تاریخ:       .................................. یتِ شواضُ زاًشجَی ........................................................... نتِ صَضت هعطفی تِ استاز  آلای / ذاً هتماضی هحتطم زضس
ام ّواٌّگی تا استاز ثثت گطزیس. شوا هَظف تِ اًجًیع   ٍ ًام استاز هحتطم اضائِ گطزیس تازتا ٍضعیت زضس هعطفی تِ اسُ ...... طثك جسٍل فَق تا گطٍزضس/ زضٍس 

اعث اذص ًوطُ صفط زض زضس ت. عسم ثثت ٍ لفل  ًوطُ اظ سَی استاز زضس تا تاضید فَق یسّست طثك تمَین آهَظشی ().......... .............. خحساکثط تا هَض، زضس تطای اهتحاى
 .هعطفی تِ استاز ذَاّس شس

 کارشناس اداره آهوسش:                                                                                                                                                                                    

 

 .نواید بارگذاریهوظف است پس اس ثبت درس ، فزم حاضز را در سیستن آهوسشی گلستاى توجه: کارشناس اداره آهوسش 

 


