
  بسمه تعالي

  فرم مخصوص اعالم فارغ التحصيلي جهت تعيين رتبه اول

  )به صورت غير رسمي ( ...............لغايت ............... در محدوده زماني 
  

  :شماره دانشجويي                                     :نام و نام خانوادگي 
  

  امور محترم آموزش دانشكده مهندسي مكانيك

  : و احترام، گواهي مي گرددبا سالم

 . مي باشد.......................)به حروف  ( .............براي دانشجوي مذكور معادل .............................................. نمره درس  .1

  نشكده مربوطه نام و نام خانوادگي و امضاء استاد                                   مهر دا                     

 .مي باشد.......................) به حروف ............. ( براي دانشجوي مذكور معادل .............................................. نمره درس  .2

   نام و نام خانوادگي و امضاء استاد                                   مهر دانشكده مربوطه                     

 .مي باشد.......................) به حروف ............. ( براي دانشجوي مذكور معادل .............................................. نمره درس  .3

   نام و نام خانوادگي و امضاء استاد                                   مهر دانشكده مربوطه                     

 .مي باشد.......................) به حروف ............. ( براي دانشجوي مذكور معادل .......................................... ....نمره درس  .4

  نام و نام خانوادگي و امضاء استاد                                   مهر دانشكده مربوطه                      

 .مي باشد.......................) به حروف ............. ( براي دانشجوي مذكور معادل ............................. .................نمره درس  .5

   نام و نام خانوادگي و امضاء استاد                                   مهر دانشكده مربوطه                     

 .مي باشد.......................) به حروف ............. ( براي دانشجوي مذكور معادل .............................................. نمره درس  .6

   نام و نام خانوادگي و امضاء استاد                                   مهر دانشكده مربوطه                     

 .مي باشد.......................) به حروف ............. ( براي دانشجوي مذكور معادل .......................................... ....نمره درس  .7

   نام و نام خانوادگي و امضاء استاد                                   مهر دانشكده مربوطه                     

 .مي باشد.......................) به حروف ............. ( براي دانشجوي مذكور معادل ............................. .................نمره درس  .8

   نام و نام خانوادگي و امضاء استاد                                   مهر دانشكده مربوطه                     

 .مي باشد.......................) به حروف ............. ( براي دانشجوي مذكور معادل ................ ..............................نمره درس  .9

   نام و نام خانوادگي و امضاء استاد                                   مهر دانشكده مربوطه                     

 .مي باشد.......................) به حروف ............. ( براي دانشجوي مذكور معادل ... ...........................................نمره درس  .10

   نام و نام خانوادگي و امضاء استاد                                   مهر دانشكده مربوطه                     
  

  .ممهور به مهر آموزش دانشكده مربوطه گرددالزامي است نمرات تأييد شده توسط اساتيد غير دانشكده مكانيك  :تذكر
  

  امور محترم آموزش دانشگاه

  آموزش دانشكده مهندسي مكانيك                        .با سالم و احترام، امضاء استادان مذكور مورد تأييد مي باشد       


