ثبسوِ تؼبلی

ضوبضُ:
تبضید:

ثطگ تمبضبی اذص تکسضس (معرفی به استاد)

مذیر محترم آموزشی..................
احتطاهبً ایٌجبًت  .....................زاًطجَی ضضتِ  ..............همطغ  .................ثِ ضوبضُ زاًطجَیی ....................کِ ثب گصضاًسى زضس  ...............فبضؽ التحصیل هی ضَم،
تمبضبی اذص زضس هصثَض ثِ صَضت تکسضس زض ًیوسبل  .........سبل تحصیلی  ............ضا زاضم ،ضوٌبً هتؼْس هی ضَم ثؼس اظ تکویل فطم ضوبضُ  1کلیِ هسئَلیت ّبی
ًبضی اظ اذص ایي زضس ضا ثِ ػْسُ گطفتِ ٍ زض هَػس همطض اضسبل ًوطُ تک زضس ضا پیگیطی ًوبین ٍ ػَالت ًبضی اظ تبذیط زض اضسبل ًوطُ ضا هی پصیطم.
تبضید ٍ اهضبء زاًطجَ:
تَجِ:ثطاسبس هصَثِ جلسِ  215ضَضای آهَظضی زاًطگبُ ،حساکثط ظهبى اضسبل ًوطُ تکسضس ثِ ازاضُ کل آهَظش زض ًیوسبل اٍل :پایان مهرماه ً ،یوسبل زٍم :پایان بهمه ماه ٍ ،زض تبثستبى:
 51مردادماه است ٍ پس اض اًمضبء ظهبى همطض ومره صفر هٌظَض هی ضَز.

هؼبٍى هحتطم آهَظش:
احتطاهبً ثسیٌَسیلِ گَاّی هی ضَز ًبهجطزُ کلیِ ٍاحسّبی هصَة ضضتِ ذَز ضا ثِ جع زضس شیل گصضاًسُ است ثب تمبضبی اذص یک زضس ًظطی ثِ صَضت هؼطفی ثِ استبز ثِ زلیل:
 -1پصیطفتِ ضسى زض همطغ ثبالتط 

 -2حصف زضس ثِ زلیل ػسم تکویل ظطفیت زض ًیوسبل لجل

 -3ػسم اذص زضس تَسط زاًطجَثِ زلیل تساذل ثب سبیط زضٍس زض تطم لجلی 

 -4اضائِ ًطسى زضس زض ًیوسبل جبضی لجلی

 -5اذص زضس زض ًیوسبل گصضتِ ٍ ػسم لجَلی زضآى زضس

 -6اذص ٍ 24احس زض تطم لجل

 -7پطثَزى کالس زض تطم لجل
ػٌَاى زضس

تؼساز ٍاحس ًظطی

هَافمت هی ضَز

ضوبضُ زضس

ًَع زضس
ػوَهی

پبیِ

اصلی

ترصصی

اذتیبضی

تَضیحبت

ثب تَجِ ثِ زاضا ًجَزى ضطایط فَق هربلفت هیطَز ٍ هطاتت جْت ّطگًَِ السام همتضی تمسین هی گطززتبضید ٍ اهضبء هسیط آهَظش

هسیط هحتطم اهَض هبلی
احتطاهبً ذَاّطوٌس است ًسجت ثِ ثجت ًبم هبلی جْت اذص تکسضس السام ٍ ًتیجِ ضا اػالم ًوبییس.
هؼبٍى آهَظش
هسیط هحتطم ازاضُ آهَظش
احتطاهبً ثسیٌَسیلِ هطاتت ثجت ًبم هبلی زاًطجَی فَق کِ طی فیص ضوبضُ  ........................هَضخ .................ثِ هجلؾ ..............ضیبل ثِ حسبة ضوبضُ...........................
جْت اذص تکسضس ٍاضیع گطزیسُ است ،هَضز تبییس هی ثبضس.
هسیط اهَض هبلی
کبضضٌبس آهَظش
ثبسالم ،لطفبً ثطاثط همطضات ًسجت ثِ ثجت اذص تکسضس زض سیستن ضایبًِ ای السام ًوبییس.
هسیط آهَظش
زض تبضید  .........................پس اظ ثجت زضس زض سیستن ،فطم تحَیل ثبیگبًی گطزیس.
کبضضٌبس آهَظش
ایه فرم در دووسخه تکمیل شود -1 :ازاضُ آهَظش ( زضج زض سَاثك تحصیلی زاًطجَ)  -2زاًطجَ

