
 

 

 

 فزم درخًاست اوتخاب ياحذ بزای ویمسال چُارم
ثثت ًام داًطجَ دس ًین سال چْاسم، هٌَط تِ تصَیة پایاى ًاهِ دس کویتِ  –ائیي ًاهِ اجشایی  27هادُ 

 تحصیالت تکویلی گشٍُ آهَصضی هی تاضذ.

 .................................مذیز محتزم گزيٌ ..........               جىاب آقای دکتز 

 تا سالم ٍ احتشام

داًطجَی تا ضواسُ داًطجَیی ................................. ٍسٍدی ......................   ............... ............ایٌجاًة ..........

..... ٍاحذ سا گزساًذُ ............................................... تعذاد .................. گشایص ...................کاسضٌاسی اسضذ سضتِ ............

........ دس تاسیخ ................................................................................................ام ٍ پشٍپَصال خَد سا تا عٌَاى ....................

 ............ تحَیل دادُ ام............

 

 تاسیخ - اهضاء داًطجَ                                                                                                              

 

 مذیز محتزم گزيٌ .................

 تا سالم ٍ احتشام

 تَسظ داًطجَ هَسد تائیذ ایٌجاًة هی تاضذ. ِ ضذُئتذیٌَسیلِ گَاّی هی ضَد پشٍپَصال اسا

  

 تاسیخ –استاد  اهضاء                 ًام ٍ ًام خاًَادگی استاد ساٌّوا..........................                                    

 

 معايوت محتزم آمًسشی داوشکذٌ

 تا سالم ٍ احتشام

سضتِ ....... داًطجَی کاسضٌاسی اسضذ ............لای / خاًن ....................تذیٌَسیلِ گَاّی هی ضَد کِ پشٍپَصال آ

 سسیذُ است.کویتِ تحصیالت تکویلی گشٍُ ...................... دس تاسیخ .....................  تِ تصَیة 

 

 تاسیخ  هذیش گشٍُاهضاء                                                                                                           

 

 

 



 

 

 

 ....َمکار ارجمىذ جىاب آقای دکتز .............

 با سالم ي احتزام

تَجِ ضوا سا تِ هادُ داًطجَیاى کاسضٌاسی اسضذ هغاتك جذٍل صیش تحت ساٌّوایی ضوا هی تاضٌذ. ًظش تِ ایٌکِ 

 کاسضٌاسی اسضذ جلة هی ًوایذ.آئیي ًاهِ اجشایی دٍسُ  27ٍ  16

 19يريدی  19يريدی  
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   

تحصیلی  ویمسال 4سال مشتمل  9حذاکثز هذت دٍسُ دس ّش سِ ضیَُ، عَل  :آئیه وامٍ اجزایی  96 مادٌ

فقط یک  ،ٍ ضَسای تحصیالت تکویلی داًطکذُ ، هذیش گشٍُدس هَاسد ضشٍسی ٍ تا تائیذ استاد ساٌّوااست. 

 5بٍ َز دلیل وتًاوذ در پایان ویمسال  19لذا اگز داوشجً يريدی . تِ سٌَات اضافِ هی ضَد ویمسال

 ًن مًارد خاص ي با حضًر استاد بزرسی گزدد.یدفاع ومایذ، مًضًع بایذ در کمیس

دس ًین سال چْاسم، هٌَط تِ تصَیة پایاى ًاهِ دس کویتِ داًطجَ ثثت ًام  : ئیه وامٍ اجزاییآ 97مادٌ 

 .(92)ٍسٍدی تحصیالت تکویلی گشٍُ آهَصضی هی تاضذ 

 92ٍ تصَیة پشٍپَصال داًطجَیاى ٍسٍدی  91لزا خَاّطوٌذ است ًسثت تِ پیگیشی دفاع داًطجَیاى ٍسٍدی 

 ًجام ٍظایف خَد عول ًوایذ.کِ دس جذٍل فَق آهذُ، الذام ًوَدُ تا دس هَعذ همشس داًطجَ ًسثت تِ ا

 هیثن ضیشخذایی                                                                

 هعاٍى آهَصضی  ٍ تحصیالت تکویلی داًطکذُ                                          

 

 

 



 

 

 

 .................................. استاد محتزم

 با سالم ي احتزام،

ضوي تطکش اص ّوکاسی جٌاتعالی تذیٌَسیلِ الصم هی داًین ًکاتی سا دس جْت استماء ٍ تْثَد کیفیت آهَصضی 

 یادآٍس ضَین.

 17/10/1393ٍ پایاى کالسْا  29/06/1393، اص تاسیخ 1393-94ضشٍع کالسْا ًیوسال اٍل سال تحصیلی  -1

 ا دلت الصم تِ عول آیذ.ّفتِ تَدُ ٍ الصم است دس تعذاد ساعات تطکیل کالسْ 16توذت 

سعایت تمَین داًطگاّی ٍ تطکیل کالسْا دس ساعات هطخص ضذُ، هَجة تْثَد کیفیت آهَصضی ٍ تیاًگش  -2

 اّتوام ٍ عاللوٌذی تِ کاس آهَصش است.

سٍص غیشهتَالی  2دس  یٍاحذ 4ٍ  3کالسْای  الصم تِ رکش است کِ هوٌَع هی تاضذ،ادغام کالسْا ّش گًَِ  -3

 د.هی گشدتشگضاس ّفتِ 

ٍ  آهَصش دس اًتْای لیست حضَس ٍ غیاب خَدداسی فشهائیذٍاحذ اص اضافِ ًوَدى ًام داًطجَیاى تذٍى هجَص  -4

 .داًطجَی هشتَعِ سا تِ ٍاحذ اهَصش ساٌّوایی کٌیذ

خَاّطوٌذ است ًسثت تِ استفادُ هٌاسة اص اهکاًات ٍ تجْیضات سایاًِ ای تا ٍاحذ آهَصضی یا پژٍّطی  -5

 )ّوچٌیي ًسة تِ تعییي ًوایٌذُ کالس دس ایي اهَس الذام ًوایذ(اًطکذُ ّوکاسی ٍ ّواٌّگی ًوائیذ.د

خاسج اص سشفصل هوٌَع تَدُ ٍ الصم است استاداى هحتشم تش اساس هحتَای تِ اسائِ ّشگًَِ جضٍُ ٍ هتَى  -6

 ًوایٌذ.الذام سشفصل دسٍس هصَب ستاد اًمالب فشٌّگی 

غثك هٌدسٍس ّفتِ( ٍ اتوام  16تشگضاسی کاهل کالسْا هغاتك تا همشسات آهَصضی )ٌَط اهتحاى پایاى تشم ه -7

 هی تاضذ.ف تٍصاست عسشفصل ضَسای تشًاهِ سیضی تا 

دس کالس ًسثت تِ اعالع سساًی تِ اهَس تطکیل  (اص لثل پیص تیٌی ضذُ)حضَس اهکاى عذم دس صَست  -8

داًطکذُ  ْایهَصش ٍ تطکیل کالسآکالسْا الذام فشهائیذ ٍ کالسْای جثشاًی دس اسشع ٍلت تا ّواٌّگی ٍاحذ 

 اًجام گشدد.

جْت پشداخت حك التذسیس تشای اساتیذ هذعَ الصم است ضوي تکویل لشاسداد حك التذسیس، آخشیي  -9

َدُ تِ ٍاحذ آهَصش تحَیل خَد سا ضویوِ لشاسداد ًو (حکن کاسگضیٌی ،ست اضتغالدس صَ)هذسن تحصیلی 

 دّذ.

 

 هیثن ضیشخذایی                                                                                 

 هعاٍى آهَصضی ٍ تحصیالت تکویلی                                                                    


