
 

 این قسمت توسط دانشجو تکمیل شود

 نام :  نام خانوادگی:  :شماره دانشجویی 

 : استاد راهنما  دانشکده:  رشته و گرایش : 

 مقطع ارشد  رشناسیکا دکتری    

 «جدول واحدهای انتخابی»

 ردیف نام درس گروه کد درس نوع درس * واحد مالحظات

       

       

       

       

       

       

 جمع واحدهای انتخاب شده در مرحله ثبت نام  * منظور از نوع درس، اجباری، اختياری ، جبرانی می باشد

با اطالع کامل از آئين نامه آموزشی دوره های کارشناسی ارشد و دکتری و ضوابط ثبت نام شخصاً جدول فوق را با                                    اینجانب             

طور صحيح نوشته شده دقت کافی تکميل نموده وکنترل کرده ام که عالوه بر رعایت پيش نيازها، نام درس، کد، نوع درس )اجباری، اختياری، جبرانی( تعداد واحد ب

 و مسئول هرگونه اشتباه می باشم. باشد

: دانشجوتماس شماره  : دانشجو ایميل

 تاریخ :    اطالعات مورد تایيد می باشد.           

 استاد راهنما

ول واحد درس مشخص شده در جدول فوق موافقت و تأیيد می نمایم که دروس مندرج در جد                   با گرفتن             اینجانب                                   

وس فوق همگی مطابق فوق از جهت رعایت پيش نيار ، نام درس، کد، نوع درس )اجباری، اختياری، جبرانی(  بطور صحيح پر شده اند . به عالوه تأیيد می نمایم در

 در دانشکده موجود می باشد.بر برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی انتخاب شده اند و در صورت ایجاد تغييرات مجوز الزم برای آنها مطابق مقررات 

 تاریخ :  اطالعات مورد تایيد می باشد.        

  دفتر معاونت تحصیالت تکمیلی دانشکده 

 نام کارشناس :  

 توضيحات : 

تاریخ : باشد.  صحت ثبت نام مورد تأیيد می       

Mechrel@aut.ac.ir      : شماره ت.ت کارشناسی ارشد : 021- 64543409 ایميل ت.ت کارشناسی ارشد

Grad.me@aut.ac.ir      : شماره ت.ت دکتری : 021- 64543437 ایميل ت.ت دکتری 

 دانشکده مهندسی مکانیک

 

 
 درنيمسال برگة انتخاب واحد دانشجویان دورة تحصيالت تکميلی

 سال تحصيلی 
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