
 بسمه تعالی

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 کل تحصیالت تکمیلی اداره

 ۱4          – ۱4            برگه انتخاب واحد دانشجویان تحصیالت تکمیلی در نیمسال           سال تحصیلی

 

 نام استاد راهنما :شماره دانشجویی :                                                                      نام خانوادگی :                        نام : 

 کارشناسی ارشد / دانشوری / دکتری : مقطع                                                   رشته و گرایش :                                  دانشکده :

 (جدول واحدهای انتخابی  ) 

 : برگه ثبت نام باید بطور کامل و بدون خط خوردگی و توسط شخص دانشجو تکمیل و امضاء شود. دانشجو باید شخصاً جهت ثبت نام مراجعه  توجه مهم

 .های غلط ، تا خورده ، نوشته شده با مداد یا فرمهایی که توسط دیگران تکمیل یا ارائه شود معذور استنماید اداره تحصیالت تکمیلی از پذیرفتن برگه

های کارشناسی ارشد /دانشوری/دکتری از ضوابط ثبت نام شخصاً نامه آموزشی دورهمخصوص دانشجو : اینجانب                          با اطالع کامل از آئین

واحد به  جبرانی( تعداد –تیاری )اجباری،اخام که عالوه بر رعایت پیش نیازها ، نام درس ، کد ، نوع درس جدول فوق را با دقت کافی تکمیل و کنترل نموده

 باشم.طور صحیح نوشته شده باشد و مسئول هر گونه اشتباه می

 محل امضاء دانشجو                                                                                                                                    ۱4تاریخ:     /     /     

 

نمایم که دروس مندرج در جدول مخصوص استاد راهنما: اینجانب               با گرفتن )      ( واحد درس مشخص شده در جدول فوق موافقت و تأیید می

نمایم دروس فوق همگی بعالوه تأکید میاند پرشده جبرانی( به طور صحیح-اختیاری-تعداد واحد ، نوع درس )اجباری فوق از جهت رعایت پیش نیاز ، کد ،

 باشد.و در صورت ایجاد تغییرات مجوز الزم برای آنها مطابق مقررات در دانشکده موجود می اندریزی انتخاب شدهمطابق برنامه مصوب شورایعالی برنامه

     محل امضاء استاد راهنما :          ۱4تاریخ :      /      /     

 

 باشد.وص مدیریت دانشکده : صحت ثبت نام مورد تأیید دانشکده میمخص

 نام و امضاء رئیس یا مسئول تحصیالت تکمیلی دانشکده              محل مهر دانشکده            ۱4تاریخ :      /      /     

 

 

 مالحظات واحد نوع درسکد  گروه نام درس  ردیف

1       

2       

3       

4       

5       

 دباشی،اختیاری،جبرانی میمنظور از نوع درس اجبار  جمع واحدهای انتخاب شده در هر مرحله ثبت نام


