
 رج ، اين فرم فاقد اعتبار بوده و بدون هيچ اقدامي برگشت مي شود...توجه : در صورت ناقص بودن اطالعات مند

 معرفي به استاداعالم نمره فرم                                                                                

 ..................................... آقاي/خانم:احتراماً  ... .........................مدرس محترم گروه آموزشي: ............................ ..... جناب آقاي/سركارخانم:استادمحترم،   

     واحدي (      درس)   باگذراندن ،هاي انجام شده سيرباتوجه به بر ....................................... به شماره شناسايي  .... .......................................... دانشجوي رشته :

       .شده استمعرفي  آئين نامه آموزشي براي امتحان 02اساس ماده  بر الذتكميل مي گردد،  ايشانواحدهاي درسي ... .........................................................بنام   

 .دتحويل دفترگروه فرماييبرگه امتحاني به همراه  ورا تكميل نموده  فرماين   امتحان روز پس از  3حداكثر تا  خواهشمنداست 
 

 مدير گروه آموزشي و مهر امضاء ،نام
 

 باسالم    -مديرمحترم گروه    

                                                 نمره كسب شده ايشان به عدد  امتحان به عمل آمد و دانشجوي مذكور معرفي نامه فوق از پيرو         

 اعالم مي گردد. ضمناً برگه امتحان وي پيوست مي باشد.                                               و به حروف 

  تاريخ                                امضاي استاد درس  و  نام                                                                                

 

                                                                                                                                                               .مي گردد تاييد و نظر استاد نمره دانشجو احتراماً  :ونمرات امتحاناتمحترم  اداره  

 

  تاريخ                       رئيس دانشكده  امضاء نام و    تاريخ                                                 نام و امضاء مدير گروه                       

 

                                                                                              

                 )به همراه برگه امتحاني به اداره امتحانات ارسال گردد.(                                                                                                                                                          

 
 

 عرفي به استادفرم اعالم نمره م                                                                                 
    

 .احتراماً آقاي / خانم : ....................................... ...  .........................مدرس محترم گروه آموزشي: ............ ..................جناب آقاي/سركارخانم: ...استادمحترم،      

 ( واحدي      باگذراندن درس)   هاي انجام شده،  سيراتوجه به برب ............................ . به شماره شناسايي  ........................................دانشجوي رشته : ...............

      معرفي شده است.  آئين نامه آموزشي براي امتحان 02اساس ماده  بر ... واحدهاي درسي وي تكميل مي گردد، لذا.......................................بنام....   

 فرماييد.  به همراه برگه امتحاني تحويل دفتر گروه فرم را تكميل نموده واين   روز پس از  امتحان 3حداكثر تا خواهشمنداست  
 

 مدير گروه آموزشي و مهر امضاء ،امن
 

 باسالم    -مديرمحترم گروه    

                      پيرو معرفي نامه فوق ازدانشجوي نامبرده امتحان به عمل آمد و نمره كسب شده ايشان به عدد                              

 اعالم مي گردد.                                               و به حروف 

  تاريخ                                            امضاي استاد درس  و  نام                                                                     

 

                                                                                                                                                               .احتراماً نمره دانشجو و نظر استاد تاييد مي گردد       :متحانات  ونمراتاداره  محترم ا  

 

 تاريخ                      نام و امضاء رئيس دانشكده                تاريخ                          نام و امضاء مدير گروه     

 

 .گرديددر سامانه اساتيد ثبت   محترم درس،نمره توسط استاد    
                     

 دانشجوکارشناس محترم آموزش:جهت ضبط در پرونده تحصیلي                                                                         

 2فرم شماره 

      /      /     14 

 « اداره امتحاناتسابقـه » 

 2فرم شماره 

      /      /     14 

 « پرونده تحصيليسابقـه » 

 توجه : در صورت ناقص بودن اطالعات مندرج ، اين فرم فاقد اعتبار بوده و بدون هيچ اقدامي برگشت مي شود...

 .گرديددر سامانه اساتيد ثبت   محترم درس،نمره توسط استاد


