
محل الصاق 

عکس

باسمه تعالی

 (  RC)معرفی به استاد فرم 

 .، نمره و تاریخ فارغ التحصیلی دانشجو در سیستم ثبت گردیدمدیر محترم اداره آموزش

 .به اینجانب عودت نماییدفرم راخواهشمند است نمره و تاریخ فارغ التحصیلی نامبرده را در سیستم ثبت و ، مسئول محترم ثبت

 .امضا و نظر استاد مورد تائید است، آموزشمدیر محترم 

امتحان به عمل آمده و نمره ............... ..............................خانم / از آقای ............... .............احتراماً باستحضار می رساند در تاریخ .......................... ، مدیرمحترم گروه

 .اعالم می گردد..................................................... و به حروف ............ ........ایشان به عدد 

 .برگه سوال و پاسخنامه به پیوست فرم مربوطه می باشد

......... به ارزش ................................ با کد درس ...................... .................................خواهشمند است نسبت به اخذ امتحان درس ........................................... استاد محترم  

 .و اعالم نمره نامبرده به این مدیریت اقدام فرمایید.............................................. خانم / واحد از آقای 

  .باشد سربرگ امتحانی و ممهور به مهر امتحاناتبرگه سوال و پاسخنامه حتما باید در : توجه

 ذکوردرس ممربوط به شهریه .......... .........................مبلغ .......... ..........................تاریخ به .......................... ..........................، نامبرده طی فیش شماره گروهمدیر محترم 

  .را پرداخت نموده است

 .اعتبار این فرم تا پایان ترم مذکور می باشد و در صورت عدم تحویل به موقع فرم، هزینه مجدد باید پرداخت شود: تذکر

با توجه به ریزنمرات پیوست امکان گذراندن درس طبق مفاد ایین نامه آموزشى امکان پذیر مى باشد.      نمى باشد

 .، احتراماً بدینوسیله فرم معرفی به استاد دانشجو به همراه ریزنمرات نامبرده برای بررسی و اظهارنظر تقدیم حضور می گردد.............................. مدیر محترم گروه

 .، ضمن موافقت با درخواست دانشجو، مراتب جهت ارسال به مدیر محترم گروه تقدیم حضور می گرددمدیر محترم اداره آموزش

رشته ...... .....................................به شماره دانشجویی ............... ........................................اینکه اینجانب استحضار میرساند نظر به ه احتراماً ب معاونت محترم آموزشی،

واحد درسی .................. تعداد ....... -........دوره تابستان سال تحصیلی  /دوم/ اولتا پایان نیمسال ........... ................................مقطع ... ..................................................

خواهم شد، مستدعی است  را بگذرانم فارغ التحصیل ..........................در نیمسال  واحد............. به ارزش ........................... ................................راگذرانده و چنانچه درس 

 .را بگذرانم........... سال تحصیلی  دوم   ترتیبى  اتخاذ  فرمائید تا بتوانم با  استفاده  از مفاد آیین نامه آموزشى موسسه  درس  مزبور را در ابتداى نیمسال اول
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