فزم درخواست بزگشاری و اعالم نمزه سمینبر 2کبرضنبسی ارضد ( 0/5واحدی)
استبد هحتزم ،جنبة آقبی /سزکبر خبنن دکتز................................................
ثب سالم ،احتزاهبً اینجبنت  ..................................................ثه ضوبره دانطجویی  .....................................درخواست اخذ سوینبر 2کبرضنبسی ارضد ( 0/5واحدی)
را در نیوسبل  .............سبل تحصیلی  ................ثه راهنوبیی جنبثعبلی دارم.
عنواى پیطنهبدی سوینبر.............................................................................................................. .......................................................................................................................
تبریخ و سبعت پیطنهب دی ثزگشاری سوینبر...............................................................................................................................................
اهضبء دانطجو و تبریخ .............................
هسئول هحتزم آهوسش دانطکده
ثب سالم ،احتزاهبً ثه استحضبر هیزسبند ثب درخواست خبنن/آقبی  ................................ثزای ثزگشاری سوینبر در تبریخ  ...........................سبعت .............................
ثب عنواى ............................................................................................................................................................................... .................................................................................
هوافقت هی گزدد .لطفب نسجت ثه ثجت نبم دانطجو در ثزنبهه سوینبرهبی کبرضنبسی ارضد دانطکده اقدام فزهبیید.

*** قببل توجه اسبتید محتزم :تبریخ ارائه سمینبر میببیست در طول نیمسبل اخذ سمینبر توسط دانطجو و پیص
اس اتمبم ببسه اعالم نمزات نیمسبل مزبوطه ببضد.

اهضبء استبد و تبریخ ..........................................

استبد هحتزم ،جنبة آقبی /سزکبر خبنن دکتز................................................
ثب سالم  ،احتزاهبً ثه استحضبر هیزسبند آگهی ثزگشاری سوینبر در تبریخ  ........................................هوهور و در تبثلو اعالنبت دانطکده نصت ضده /نطده است
و لذا ثزگشاری سوینبر ثالهبنع /هلغی هی ثبضد.

*** قببل توجه دانطجویبن محتزم :آگهی بزگشاری سمینبر میببیست حداقل  7روس قبل اس تبریخ بزگشاری توسط
مسئول آموسش دانطکده ممهور و در تببلو اعالنبت نصب ضود .در غیز اینصورت بزگشاری سمینبر ملغی ضده و فزآیند
ببیستی اس ابتدا پیگیزی ضود.

اهضبء هسئول آهوسش و تبریخ ..........................................

دانطگبه ضبهزود-دانطکده ضیمی
فلوچبرت درخواست بزگشاری و اعالم نمزه سمینبر 2کبرضنبسی ارضد ( 0/5واحدی)
ضزوع

اخذ درس سوینبر 2کبرضنبسی ارضد (/0/5واحدی) در سیستن گلستبى

ارائه درخواست فوق ثه استبد راهنوب یب یکی اس اسبتید گزایص هزثوطه

تبیید هوضوع سوینبر و تبریخ ثزگشاری توسط استبد هزثوطه و اعالم ثه آهوسش دانطکده جهت ثجت در ثزنبهه سوینبرهب در هز تزم

آهبده سبسی سوینبر ثب هطورت استبد هزثوطه

تهیه و تحویل و هوهور نوودى آگهی سوینبر حداقل  7روس پیص اس تبریخ ثزگشاری سوینبر ثه هسئول آهوسش دانطکده و نصت در تبثلو اعالنبت

ثزگشاری سوینبر و اعالم نوزه توسط استبد هزثوطه

