
 باسمه تعالي

  برگ تقاضاي اخذ تكدرس
 :دير محترم گروه م

بــا گذرانــدن ه كــ…….………بــه شــماره دانشــجويي .………مقطــع ………………دانشــجوي رشــته  ………………، اينجانــب احترامــاً
 :      سال تحصيلي                 در نيمسال /دروس زيردرس

 آن برمسئوليت در صورت هر گونه كوتاهي در انجام امور مربوطه " گردد. ضمناالزم معمول اقدام و ضوابط مربوط التحصيل مي شوم ، تقاضا دارد برابر مقررات فارغ
                                                                                                                                                    م.حق هيچگونه اعتراضي را ندارو بوده عهده اينجانب 

 دانشجوامضاء خ و تاري                                                                                                                   
 

 

 ايــن بــا تقاضــاي اخــذ  و گذرانــده اســترا  اعــالم شــده در جــدول فــوق/ دروس بــه جــز درس  ده كليــه واحــدهاي مصــوب رشــته خــودشــود نــامبر گــواهي مــي   
  شود موافقت مي  شود  مخالفت مي به صوت معرفي به استاد/ دروس درس 

 تخصصي هامضاء مدير گروتاريخ و                                                                                                                                    
 

                             گرديد.ثبت آموزش در نرم افزارمورد تاييد بوده و رخواست دانشجو د   
 

 كارشناس خدمات  آموزشي دانشكده تاريخ و امضاء                                                                                                                          
 

، جهت اخـذ تكـدرس   .…………ريال به حساب شماره…….……به مبلغ  ………ورخ م….……… طي فيش شماره  دانشجوثبت نام مالي  بدينوسيله  
                                                                                                                                                              .باشد مورد تأييد مي

   امور ماليمدير                                                                                                                                                    
 

روه م گ ر حت ر م دي .... م . . 

           نماييد. معرفيه دانشكدبه آموزش اقدامات الزم بعدي را جهت / دروس  درسپيشنهادي استاد خواهشمند است   

                              شكده،پژوهشي و تحصيالت تكميلي دانمعاون آموزشي                                                                                                               
 

3 
 
 

ش .... آموز . . . . ده. شك  دان

 ر آمـوزش  نرم افزاو نام استاد در  / دروس درسخواهشمند است لذا  د.نمعرفي مي شو بعنوان استاد  پس از هماهنگي الزم                   آقا/ خانم            بدينوسيله   

                                                                                                                                                                     .گردداعالم نيز و به استاد درس اقدام و ضوابط مربوط مقررات برابر ، دانشگاه

 مدير گروه                                                                                                                                                        
 

        گرديد.و به استاد درس اعالم  اقدامدر سيستم ايند ثبت درس/ دروس رف مقررات برابر

    دانشكده كارشناس آموزش                                                                                                                                            

 

 

تكميلا سخه  سه ن م در  ر ن ف        دانشجو       -3        اداره امور مالي -2              و)(درج در سوابق تحصيلي دانشج  ي و تحصيالت تكميليآموزشخدمات اداره بايگاني  -1شود :  مي ي

 تعداد واحد عنوان درس رديف
 نظري

 نــوع درس
 توضيحات

 اختياري تخصصي اصلي پايه موميع

         
         

 شماره :
 تاريخ :

  


