
  

  
  دانشگاه صنعتي شيراز
  دانشكده مهندسي برق

 1فرم شماره
  آئين نامه آموزشي 11ماده  2فرم تقاضاي اخذ درس با استفاده از تبصره 

  مخصوص اخذ درس از دانشكده محل تحصيل
  

  شماره:
  :تاريخ 

  

  رياست محترم گروه 
             وييبه شماره دانشج       دانشجوي رشته           احتراماً اينجانب        

كليه دروس خود را بجز يك درس گذرانيده ام متقاضي اخذ        سال تحصيلي         كه تا پايان نيمسال
  مي باشم .        11ماده  2واحد با استفاده از تبصره     به ميزان                    به شماره              درس 

  براي اينجانب منظور شود .          سال تحصيلي          خواهشمند است دستور فرمائيد درس مذكور در نيمسال
  

  نام و نام خانوادگي                   
  تاريخ و امضاء                      

----------------------------------------------------------------  
  معاون محترم آموزشي دانشكده مهندسي برق

دانشجـوي فـوق جهـت فراغت از تحصيل فقط نياز به گذرانيـدن درس  احترامـاً ،  بدينوسيلـه تأييـد مي شـود    
دارد . بر اساس هماهنگي بعمل آمده ،  11ماده  2مذكـور بـا استفاده از تبصره 

  مسئوليت اخذ امتحان را به عهده خواهند داشت .                                       استاد محترم آقـاي /  خانم
  

  امضاء رئيس گروه            امضاء استاد مشاور  
  استاد محترم 

احتراماً با مراتب فوق موافقت مي شود . خواهشمند است پس از اخذ امتحان حداكثر ظرف مدت  
  روز نمره نامبرده به اين امور گزارش شود . 10
  

  مهندسي برق معاون آموزشي دانشكده              
  تاريخ و امضاء                      

  
  

  مديريت امور آموزشي دانشگاه خواهشمند است دستور فرمائيد نامبرده در درس فوق ثبت نام شود . رونوشت :
  
  
  
  



  

  
  دانشگاه صنعتي شيراز
  دانشكده مهندسي برق

   2فرم شماره 
  اخذ گرديده 11ماده  2فرم مخصوص اعالم نمره درس كه با استفاده از تبصره 

  مخصوص  دانشكده محل تحصيل
  شماره:

  :تاريخ 

  

  رياست محترم گروه 
معاون محترم آموزشي        مورخ           احتراماً به استحضار مي رساند با توجه به نامه شماره        

  به               در درس      به شماره دانشجويي             دانشكده از خانم / آقاي  
امتحان بعمل آمد . نمره نامبرده در درس  11ماده  2واحد با استفاده از تبصره   به ميزان       شماره 

  ) مي باشد .      و به حروف (    فوق به عدد 
  نام  استاد درس                   
  تاريخ و امضاء                   

 --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- --- ---  
  شماره .................................                                   
  تاريخ  ...................................                      

  معاون محترم آموزشي دانشكده مهندسي برق
گردد . خواهشمند  ارسال مي                                 احترامـاً ،  بدينوسيلـه نمره درس فـوق مربوط به خانم / آقاي 

  ل گردد .بنامبرده اقدام مقتضي م              سال تحصيلي           است نسبت به ثبت نمره مذكور جهت نيمسال
  

  رئيس گروه                  
  تاريخ و امضاء                  

 --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- --- ---  
  شماره .................................                                   
  تاريخ  ...................................                      

  مديريت محترم امور آموزشي دانشگاه صنعتي شيراز
ارسال مي گردد . خواهشمند است           خانم / آقاي             احتراماً بدينوسيله نمره درس   

بعنوان آخرين       سال تحصيلي      ور در سوابق تحصيلي نامبرده در نيمسال دستور فرمائيد نمره مذك
  ا  اخذ گرديده ، منظور شود .1ماده  2درس كه با استفاده از تبصره 

  معاون آموزشي دانشكده مهندسي برق              
  تاريخ و امضاء                        

  
  جهت اطالع.........................................  .............................رئيس محترم گروه  رونوشت :

 
 


