
 

دانشجو خل ساعت کالسی  دا فرم  موافقت با ت  

 زگزوه هحتزم رشته ههندسی بزقهدی
 با سالم و احتزام؛

 کارشناسی ناپیوسته بزق         کارشناسی پیوسته بزق دانشجوی رشته به کددانشجویی ............................  .............................اینجانب 
...........................به هدت ........... دقیقه با هن تالقی دارند. خواهشوند است نسبت به . و ............... وسدر در            صنعتیبزق  -الکتزوتکنیک

 رفع هشکل فوق اقداهات السم را هبذول فزهایید.

 علت تالقی :

 ثبت نبم شود هسئولیت هزگونه هشکلی در ارائه هحتوای آهوسشی را هی پذیزم درصورتیکه درسی بب تالقی
 اهضا و تاریخ

 

ول
س ا

رد رد
ت  

فق ا مو
 

       ................درس ........................ استبد هحتزم 
 با سالم و احتزام ؛

کارشناسی ناپیوسته        کارشناسی پیوسته بزقرشته در ................به کد دانشجویی ...............................بدلیل عدم رعایت تزم بندی دانشجو 

 بزق صنعتی             -الکتزوتکنیک         بزق

 تالقی سهانی دارد ............................دقیقه با درس ...........در درس جنابعالی به هدت

 دانشجو بزعهده جنببعبلی است .رصورت عدم حضوربه هوقع د  بدیهی است هسئولیت هستقین آهوسشی
 یگدلیههدی ب  -با سپاس 

 بزقهدیزگزوه ههندسی 

 رشته ههندسی بزقهدیزگزوه هحتزم 
 با سالم و احتزام؛

 وافقت نوی نواین اینجانب  ................................هدرس درس ......................با حضور دانشجو با تالقی سهانی هوافقت هی نواین       ه
 اهضا و تاریخ 

 

دوم
س 

رد رد
ت  

فق ا مو
 

       ................درس ........................ استبد هحتزم 
 احتزام ؛با سالم و 

کارشناسی ناپیوسته        رشته کارشناسی پیوسته بزق  در .....................به کد دانشجویی .........................بدلیل عدم رعایت تزم بندی دانشجو 

 بزق صنعتی  -بزق          الکتزوتکنیک

 تالقی سهانی دارد ............................دقیقه با درس ...........در درس جنابعالی به هدت

 دانشجو بزعهده جنببعبلی است .درصورت عدم حضوربه هوقع   بدیهی است هسئولیت هستقین آهوسشی
 بیگدلیههدی -با سپاس 

 بزقهدیزگزوه ههندسی 

 بزقهدیزگزوه هحتزم ههندسی 
 با سالم و احتزام؛

 وافقت نوی نواین اینجانب  ................................هدرس درس ......................با حضور دانشجو با تالقی سهانی هوافقت هی نواین       ه

 اهضا و تاریخ

 

 هدیز هحتزم آهوسش 
 ؛با سالم و احتزام

درسی بدست آورده و تالقی فوق قابل احزاس توسط اینجانب هی باشد  نظز بز اینکه دانشجوی فوق هوافقت اساتید خود را در تالقی گزوههای
                         لطفا هورد فوق را با تالقی ثبت نوایید .

 بیگدلیههدی -با سپاس                                                                        

 بزقهدیزگزوه ههندسی 


