
 
 ................................. جناب آقای / سرکار خانم   

 ،"احتراما   

سااممانهه  کناه . ام   تمرین،به شیوه ای مناسب آن هاا را  گروه فناوری اطالعات در نظر دارد برای برگزاری مطلوب و کاربردی کالس های حل        

. در اداماه ییتات  ام دانوااویان    آوریاه  شما استاد محترم نیز درخواست م  شود با همکاری خود موجبات برگزاری مناسب این کالس ها را فاراهم 

حضاور شاما مفرفا  ما  گاردد. در ناورت نیاام باه               متقاض  برای کالس حل تمرین درس................................. در ترم اول / دوم  سال تحصیل  

 برگزاری کالس حل تمرین یطفا فرم میر را تکمیل نماییه.

با توکر  

امضاء و تاریخ                                                      باشه .نمدر ترم جاری نیامی به برگزاری کالس حل تمرین                  .1

2.             

3.                   

 ( به آنان اویویت دهیه .)درو...1،2) در جهول میر نام و دیگر موخصات متقاضیان حل تمرین آمهه است، یطفا به ترتیب باشماره                 

 .(یطفا در قتمت اویویت ذکر نمائیه نورت قطف  بودن یا رد بودن گزینه ای               

 توجه: نام استاد، نام استادی م  باشه که دانواوی متقاض  با ایوان، این درس را گذارنهه است.                 

 دانواوی مفرف  شههنظر شما هتت، بخش میر را تکمیل فرماییه . )یطفا در نورت  که دانواوی خاص حت  خارج ام ییتت مورد                  

 بایتت  ام دانواویان دانوگاه آماد باشه .(                 

 

 یطفا کتاب ) و یا کتاب های  ( که بیوتر در کالس بر آن )و یا آنها ( تاکیه داریه را ذکر بفرماییه .                   

               

 

یطفا در نورت امکان سرفصل های  که بیوتر مهنظر شماست و در کالس ام دانواویان خواسته م  شود را ذکر بفرمائیه.                       

 اویویت نام استاد نمره درس مفهل نام خانوادگ  نام ردیف

1       

2       

3       

4       

  رشته تحصیل   نام و نام خانوادگ 

  ایمیل  شماره تماس

نام مترجم نام نویتنهه نام کتاب ردیف

   1

   2



 
              

 

 

 

 

ت ذکر کنیه (نورت نیام به داشتن چنه که حل تمرین در این قتم) در . ام به توضیح خان  داریه بفرمائیهاگر نی                       

 

 

 

 

  

توجه : در نورت یزوم م  توانیه با گروه موورت نماییه .                 



 امضا  و تاریخ              


