
 

0B00/32 دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي درخواست از شوراي آموزشيKHU-F-EDBA- 

 بسمه تعالي
 لذا خواهشمندم اقدام الزم را معمول فرماييد. .دارم را اينجانب با مشخصات ذيل درخواست مطرح نمودن موضوع خود در شوراي آموزشي

 

 شماره دانشجويي:                        گرايش:رشته و                 نام و نام خانوادگي: 
 

         تعداد كل واحدهاي گذرانده:     ☐دكتري  ☐كارشناسي ارشد ☐ كارشناسي :تحصيلي مقطع 
 

 ي مشروطي:ها نيمسالتعداد    ي استفاده از مرخصي تحصيلي:ها نيمسالتعداد     گذرانده: (جبراني)تعداد پيشنياز 
 

    كل: ميانگين          ي حذف ترم:ها نيمسال تعداد 
 

   : تلفن همراهشماره     ☐داراي پايان خدمت يا معافيت دايم: ☐مشمول:  :وضعيت نظام وظيفه آقايان 
 

 دانشجو است.ه ي كردن مشخصات فاقد اعتبار است و قابل طرح در شوراي آموزشي نيست و مسئوليت آن به عهد  اين فرم بدون امضا و پر

 
 نظر گروه آموزشي مربوطه:

 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  امضا و تاريخ
 
 

 خصوص وضعيت تحصيلي و موضوع درخواست دانشجو: نظر كارشناس رشته در
 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  امضا و تاريخ
 

 

 :متن درخواست
 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  امضا و تاريخ

 1393مورخ     /   /   راي شوراي آموزشي دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي
 

 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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