
 

F-0400-04/01 

 جدول تعيين واحد آموزانه اعضاي هيأت علمي دانشگاه
    .....................................  : شماره            

    ........................................  : تاريخ           

 صفحه 1از        1: صفحه                 

  :  تاريخ:                         مسئوليت اجرايي:                        مرتبه دانشگاهي:                                   نام خانوادگي:                     نام 

    :گروه آموزشي       :                  تحصيلي سال:          نيمسال              روزانه :             نوع استخدام  

 

واحـد 

 معــادل

دانشكده و گروه 

آموزشي محل 

 تدريس

اولين بار 

 يا مكرر

تعداد 

 دانشجو
 نــوع درس مقطع

 تعداد واحد

 نام درس ـ پــروژه ـ سـمينار

ف
دي

 ر

 نظري عملي

          1 

         2 

         3 

         4 

         5 

         6 

         7 

         8 

  .برنامة زماني دروس عملي به تفكيك هر گروه از دانشجويان با ذكر تعداد هر گروه جداگانه نوشته شود :تذكر 
  

واحد معادل 

درخواستي در 

  نيمسال جاري

نام و نام 

خانوادگي 

 دانشـجو

مجموع واحد 

در  معادل اخذ شده

 سنوات گذشته

تاريخ تصويب 

شوراي تحصيالت 

  دانشگاه تكميلي

نام و نام 

استاد  خانوادگي

  مشاركت كننده

  نوع سرپرستي
واحد 

 معادل

 تعداد واحد
 پايان نامه دكترا ، كارشناسي ارشد   مقـطع

ف 
دي
 ر

 

 عملي نظري  انفرادي  مشترك

            
  ����راهنمايي

  ����مشاوره   

  ����داوري    

1 

           

  ����راهنمايي 

  ����   مشاوره

  ����داوري    

2 

           

  ����راهنمايي

  ����مشاوره   

  ����داوري    

3 

           

  ����راهنمايي 

  ����   مشاوره

  ����داوري    

4 

  

  

  مبلغ آموزانه در ساعت  واحد آموزانه  واحد معادل لكـ  واحد موظف  تاريخ شروع و خاتمه قرارداد

   :شروع

   :خاتمه

        

  ساعت

  روز              

٣٠/١٢- ١٤  ٣٠/١٠-٣٠/١٢  ٣٠/٨ -٣٠/١٠  
  

١٦- ١٨  ١٤- ١٦  

            شنبه

            يكشنبه

            دوشنبه

            شنبه سه

            چهارشنبه

 .شود مراتب فوق و ميزان آموزانه گواهي مي    

و تحصيالت تكميليامضاء معاون آموزشي  مهر و امضاء رئيــس دانشـكده              مهر و امضاء مدير گروه    امضاء مدرس  



 

F-0400-04/01 

 جدول تعيين واحد آموزانه اعضاي هيأت علمي دانشگاه
    .....................................  : شماره            

    ........................................  : تاريخ           

 صفحه 2از        2: صفحه                 

  :  تاريخ:                         مسئوليت اجرايي:                        مرتبه دانشگاهي:                                   نام خانوادگي                   :  نام

    :گروه آموزشي :                        تحصيلي سال:          نيمسال           شبانه                 :  نوع استخدام  

 

واحـد 

 معــادل

دانشكده و گروه 

آموزشي محل 

 تدريس

اولين بار 

 يا مكرر

تعداد 

 دانشجو
 نــوع درس مقطع

 تعداد واحد

 نام درس ـ پــروژه ـ سـمينار

ف
دي

 ر

 نظري عملي

          1 

         2 

         3 

         4 

         5 

         6 

         7 

         8 

  .برنامة زماني دروس عملي به تفكيك هر گروه از دانشجويان با ذكر تعداد هر گروه جداگانه نوشته شود :تذكر 
  

واحد معادل 

درخواستي در 

  نيمسال جاري

نام و نام 

خانوادگي 

 دانشـجو

مجموع واحد 

در  معادل اخذ شده

 سنوات گذشته

تاريخ تصويب 

شوراي تحصيالت 

  اهتكميلي دانشگ

نام و نام 

استاد  خانوادگي

  مشاركت كننده

  نوع سرپرستي
واحد 

 معادل

 تعداد واحد
 مقـطع

پايان نامه دكترا ، كارشناسي 

 ارشد  
 

ف
دي
 ر

 

 عملي نظري  انفرادي  مشترك

            
  ����راهنمايي

  ����مشاوره   

  ����داوري    

1 

           

  ����راهنمايي 

  ����   مشاوره

  ����داوري    

2 

           

  ����راهنمايي

  ����مشاوره   

  ����داوري    

3 

           

  ����راهنمايي 

  ����   مشاوره

  ����داوري    

4 

  

  

  

    دانشكده -4                                   ودجه و تشكيالت         مديريت برنامه،ب -3                                   مدرس                -2                                                امور مالي    -1     :رونوشت  

  مبلغ آموزانه در ساعت  واحد آموزانه  كــل واحد معادل  واحد موظف  تاريخ شروع و خاتمه قرارداد

   :شروع

   :خاتمه

        

  ساعت

  روز              

٣٠/١٢- ١٤  ٣٠/١٠-٣٠/١٢  ٣٠/٨ -٣٠/١٠  
  

١٦- ١٨  ١٤- ١٦  

            شنبه

            يكشنبه

            دوشنبه

            شنبه سه

            چهارشنبه
 .شود مراتب فوق و ميزان آموزانه گواهي مي    

و تحصيالت تكميليآموزشي امضاء معاون مهر و امضاء رئيــس دانشـكده                    
مهر و امضاء مدير گروه                                                     امضاء مدرس  

  


