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 كشاورزي دانشكده تكميلياداره تحصيالت 

 
. اداره آموزش دانشكده ......... اداره كل تحصيالت تكميلي و نامه شماره ........................با سالم ، عطف به نامه شماره ..................

نشگاه و آموزش دانشكده ، ضمن اعالم تطبيق / عدم به اطالع ميرساند كه بعد از تطبيق دو كارنامه صادره از اداره كل آموزش دا كشاورزي

................................... به شماره دانشجوئي  رشته دانشجوي .....................تطبيق  كارنامه هاي تحصيلي خانم / آقاي .................

 گردد . رح زير اعالم مي.............................. حاصل بررسي هاي بعمل آمده به ش

 

 واحد تفكيك دروس

  دروس تخصصي الزامي

  دروس تخصصي اختياري

  دروس كمبود

  سمينار

  پايان نامه

  جمع واحدها

 
....  ................... خواحددرتاري ...........ترم مشروطي و با گذراندن جمعا ...... بنابراين با توجه به مندرجات فوق نامبرده با ........................

 فارغ التحصيل شناخته ميشوند.          .Ph.Dدكتراي         كارشناسي ارشد   در دوره 
 

 خواهشمند است دستور فرمايند مراتب جهت صدور گواهي موقت به اداره كل تحصيالت تكميلي ابالغ گردد .

 
  

 امضاء سرپرست تحصيالت تكميلي                                امضاء مدير گروه                                          امضاء استاد راهنما
 

 اداره دانشنامه :

 مراتب مورد تائيد است . لطفا طبق مقررات اقدام فرمائيد .

 امضاء                            
 مديركل تحصيالت تكميلي                             
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  كشاورزي فرم تسويه حساب دانشكده

 شبانه ،        روزانه  

 مهماني ،          ، انصراف                  انتقال فراغت ازتحصيل                ،       وضعيت:

 ته: ..........................نام : .................  نام خانوادگي: ................................  شماره دانشجويي: ................................  رش

 حسابداري دانشكده كشاورزي  .1

 مهرو امضا                                                                                                  

 كتابخانه دانشكده كشاورزي .2

 مهرو امضا                                                                                                    

 اموال دانشكده كشاورزي .3

 مهرو امضا                                                                                                    

 كشاورزي چاپ و تكثير .4

 مهرو امضا                                                                                                    

 گروه آموزشي .5

 مهرو امضا                                                                                                    

 . استاد راهنما6

 مهرو امضا                                                                                                 

ه اداره آموزش دانشكده تحويل دانشجوي گرامي با آرزوي توفيق در مراحل آتي درسي و تحصيلي حتما اين فرم را پس از تكميل ب

                                                      فرماييد.

 تحصيالت تكميلي دانشكده كشاورزي                                                                             


