فزم شوارُ 1
هَسسِ آهَسش عالی پارسیاى

فزم تعییي استاد راٌّوا (هقطع کارشٌاسی ارشذ)


داًشجَی گشاهی ایي فشم سا دس سِ ًسخِ تْیِ ًواییذ

....................................
آهَسشی
گزٍُ
شَرای هحتزم
اٍلَیت ( :تکویل تواهی هشخصات خَاستِ شذُ دس جذٍل ریل،تشای اساتیذ ساٌّوای هذعَ الضاهی است)
استاداى راٌّوا) بِ تزتیب
استاد (
هشخصات



* تشای اعضای ّیات علوی هَسسِ  ،تکویل تٌْا قسوتْای ستاسُ داس الصم است.

ایٌجاًة .............................داًشجَی سشتِ  ..........................گشایش  ..........................تِ شواسُ داًشجَیی .........................تا
اطالعکاهل اص آییي ًاهِ کاسشٌاسی اسشذ ،استاد ساٌّوای پایاى ًاهِ خَد سا تِ تشتیة صیش پیشٌْاد هی ًواین ،لزا خَاّشوٌذ است اقذاهات هقتضی دس ایي خصَص صَست پزیشد.
اهضاء داًشجَ
هشخصات استاد (استاداى راٌّوا) بِ تزتیب اٍلَیت ( :تکویل تواهی هشخصات خَاستِ شذُ دس جذٍل ریل،تشای اساتیذ ساٌّوای هذعَ الضاهی است)

نسخــــــــــه استاد راهنـــــــــــــما

اٍلَیت اٍل
* ًام ٍ ًام خاًَادگی:

* سشتِ  -گشایش

هحل خذهت :

ستثِ داًشگاّی :

سال ٍ هحل اخز آخشیي هذسک تحصیلی:

آدسس پست الکتشًٍیکی:
اٍلَیت دٍم

* ًام ٍ ًام خاًَادگی:

* سشتِ  -گشایش

هحل خذهت :

ستثِ داًشگاّی :

سال ٍ هحل اخز آخشیي هذسک تحصیلی:

آدسس پست الکتشًٍیکی:
اٍلَیت سَم

* ًام ٍ ًام خاًَادگی:

* سشتِ  -گشایش

هحل خذهت :

ستثِ داًشگاّی :

سال ٍ هحل اخز آخشیي هذسک تحصیلی:

آدسس پست الکتشًٍیکی:



تشای اعضای ّیات علوی هَسسِ  ،تکویل تٌْا قسوتْای ستاسُ داس الصم است.

ایٌجاًب دکتز  ...............................با بِ عْذُ گزفتي راٌّوایی پایاى ًاهِ داًشجَی فَق الذکز هَافقت کاهل دارم.
اهضاء
:

تاسیخ:

هَضَع در جلسِ شَرای گزٍُ  ........................هَرخ  .......................هطزح ٍ خاًن  /آقای دکتز .....................
بِ عٌَاى استاد راٌّوای ایشاى تعییي شذًذ.
ًام ٍ ًام خاًَادگی هذیش گشٍُ

تاسیخ :

اهضاء:

هذیز هحتزم تحصیالت تکویلی داًشگاُ
تذیٌَسیلِ هشاتة تعییي خاًن  /آقای  .......................سا تِ عٌَاى استاد ساٌّوای خاًن  /آقای  ..................................تا شواسُ داًشجَیی
 .....................اعالم هی داسد.
ًام ٍ ًام خاًَادگی هذیش گشٍُ

تاسیخ:

* صهاى اًتخاب استاد ساٌّوا ٍ تحَیل ایي فشم تا پایاى اسدیثْشت هاُ ( ًیوسال دٍم سال تحصیلی) هی تاشذ.

اهضاء :
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* صهاى اًتخاب استاد ساٌّوا ٍ تحَیل ایي فشم تا پایاى اسدیثْشت هاُ ( ًیوسال دٍم سال تحصیلی) هی تاشذ.

اهضاء :

نسخــــــــــه تحصیــــــــــــالت تکمـــــــــــــیلی

اهضاء داًشجَ
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