بسمٍ تعالی

شمارٌ ............................. :
تاریخ .............................. :

داوشگاٌ صىعتی شریف

فرم انتخاب استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشذ ورودی 96-1
(تا حذاکثر )96/9/30
معاين محترم تحصیالت تکمیلی داوشکدٌ مُىدسی کامپیًتر
اینجانة  ، .................................... ......دانشجوی کارشناسی ارشذ گرایش ( ، ...............................پژوهش محور) ،تا شماره دانشجویی ..............................
ته اطالع می رسانم که در تاریخ ( ،......................................حذاکثر تا  30آرر )96ترای مشاوره و انتخاب موضوع فعالیت پژوهشی خود ،ته استاد
راهنما خانم  /آقای دکتر  .............................................................مراجعه نموده و ته تفاهم رسیذهام.

وام استاد راَىما

وام مدیر گريٌ

امضاء ي تاریخ

امضاء ي تاریخ
وام داوشجً
امضاء ي تاریخ

( پس از نهایی شذن مراحل انتخاب استاد راهنما ،تغییر استاد راهنما منوط به موافقت کتبی استاد راهنمای اولیه می باشذ)

نسخو مذیرگروه

بسمٍ تعالی

شمارٌ ............................. :
تاریخ .............................. :

داوشگاٌ صىعتی شریف

فرم انتخاب استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشذ ورودی 96-1
(تا حذاکثر )96/9/30
معاين محترم تحصیالت تکمیلی داوشکدٌ مُىدسی کامپیًتر
اینجانة  ، ..........................................دانشجوی کارشناسی ارشذ گرایش ( ، ...............................پژوهش محور) ،تا شماره دانشجویی ..............................
ته اطالع می رسانم که در تاریخ ( ،......................................حذاکثر تا  30آرر )96ترای مشاوره و انتخاب موضوع فعالیت پژوهشی خود ،ته استاد
راهنما خانم  /آقای دکتر  ...................... .......................................مراجعه نموده و ته تفاهم رسیذهام.

وام استاد راَىما

وام مدیر گريٌ

امضاء ي تاریخ

امضاء ي تاریخ
وام داوشجً
امضاء ي تاریخ

باش )
( پس از نهایی شذن مراحل انتخاب استاد راهنما ،تغییر استاد راهنما منوط به موافقت کتبی استاد راهنمای اولیه می د

نسخو استاد راىنما

بسمٍ تعالی

شمارٌ ............................. :
تاریخ .............................. :

داوشگاٌ صىعتی شریف

فرم انتخاب استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشذ ورودی 96-1
(تا حذاکثر )96/9/30
معاين محترم تحصیالت تکمیلی داوشکدٌ مُىدسی کامپیًتر
اینجانة  ، ..........................................دانشجوی کارشناسی ارشذ گرایش ( ، ...............................پژوهش محور) ،تا شماره دانشجویی ..............................
ته اطالع می رسانم که در تا ریخ ( ،......................................حذاکثر تا  30آرر )96ترای مشاوره و انتخاب موضوع فعالیت پژوهشی خود ،ته استاد
راهنما خانم  /آقای دکتر  .............................................................مراجعه نموده و ته تفاهم رسیذهام.

وام استاد راَهما

وام مدیر گريٌ

امضاء ي تاریخ

امضاء ي تاریخ
وام داوشجً
امضاء ي تاریخ

( پس از نهایی شذن مراحل انتخاب استاد راهنما ،تغییر استاد راهنما منوط به موافقت کتبی استاد راهنمای اولیه می باشذ)

نسخو دانشجو

بسمٍ تعالی

شمارٌ ............................. :
تاریخ..................... ......... :

داوشگاٌ صىعتی شریف

فرم انتخاب استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشذ ورودی 96-1
(تا حذاکثر )96/9/30
معاين محترم تحصیالت تکمیلی داوشکدٌ مُىدسی کامپیًتر
اینجانة  ، ..........................................دانشجوی کارشناسی ارشذ گرایش ( ، ...............................پژوهش محور) ،تا شماره دانشجویی ..............................
ته اطالع می رسانم که در تاریخ ( ،......................................حذاکثر تا  30آرر  )96ترای مشاوره و انتخاب موضوع فعالیت پژوهشی خود ،ته استا د
راهنما خانم  /آقای دکتر  .............................................................مراجعه نموده و ته تفاهم رسیذهام.

وام استاد راَىما

وام مدیر گريٌ

امضاء ي تاریخ

امضاء ي تاریخ
وام داوشجً
امضاء ي تاریخ

غییر استاد راهنما منوط به موافقت کتبی استاد راهنمای اولیه می باشذ)
( پس از نهایی شذن مراحل انتخاب استاد راهنما ،ت

نسخو دفتر تحصیالت تکمیلی

