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44817170-2: واحد علوم و تحقیقات تهران تلفن
1477893855 
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علوم و تحقیقات 

  . نمایم

  امضاي مدیر گروه
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واحد علوم و تحقیقات تهران تلفن
1477893855

 

»نام امتحان جامع مقطع دکتري رشته مهندسی کامپیوتر

علوم و تحقیقات احتراما اینجانب                       دانشجوي دکتري گرایش                   واحد 

  :توسط استاد
  :توسط استاد
  :توسط استاد
  :توسط استاد
  :توسط استاد
  :توسط استاد

نمایم وسیله آمادگی خود را جهت شرکت در آزمون جامع مقطع دکتري را اعالم می

امضاي مدیر گروه

واحد علوم و تحقیقات تهران تلفن
1477893855: کد پستی

http://computer.srbiau.ac.ir 

  واحد علوم و تحقیقات تهران

نام امتحان جامع مقطع دکتري رشته مهندسی کامپیوتر

احتراما اینجانب                       دانشجوي دکتري گرایش                   واحد 

توسط استاد
توسط استاد
توسط استاد
توسط استاد
توسط استاد
توسط استاد

وسیله آمادگی خود را جهت شرکت در آزمون جامع مقطع دکتري را اعالم می

واحد علوم و تحقیقات تهران تلفن - به سمت حصارك
کد پستی 14155/

http://computer.srbiau.ac.ir

واحد علوم و تحقیقات تهران

نام امتحان جامع مقطع دکتري رشته مهندسی کامپیوتر

احتراما اینجانب                       دانشجوي دکتري گرایش                   واحد 

وسیله آمادگی خود را جهت شرکت در آزمون جامع مقطع دکتري را اعالم می

  امضاي استاد راهنما

 
 

به سمت حصارك
/4933و  14155

http://computer.srbiau.ac.ir

واحد علوم و تحقیقات تهران

  نام خدا

نام امتحان جامع مقطع دکتري رشته مهندسی کامپیوتر
  مدیر محترم مقطع دکتري گروه مهندسی کامپیوتر

احتراما اینجانب                       دانشجوي دکتري گرایش                   واحد 
  :ام تهران تاکنون همه واحدهاي درسی ذیل را گذرانیده

وسیله آمادگی خود را جهت شرکت در آزمون جامع مقطع دکتري را اعالم می

امضاي استاد راهنما

به سمت حصارك-انتهاي بزرگراه اشرفی اصفهانی
775/14155صندوق پستی 

http://computer.srbiau.ac.ir: سایت گروه مهندسی کامپیوتر

واحد علوم و تحقیقات تهران-دانشگاه  آزاد اسالمی

نام خدا به

نام امتحان جامع مقطع دکتري رشته مهندسی کامپیوتر
مدیر محترم مقطع دکتري گروه مهندسی کامپیوتر

احتراما اینجانب                       دانشجوي دکتري گرایش                   واحد 
تهران تاکنون همه واحدهاي درسی ذیل را گذرانیده

  :با نمره
  :با نمره
  :با نمره
  :با نمره
  :با نمره
  :با نمره

وسیله آمادگی خود را جهت شرکت در آزمون جامع مقطع دکتري را اعالم می

امضاي استاد راهنما

انتهاي بزرگراه اشرفی اصفهانی
صندوق پستی 

سایت گروه مهندسی کامپیوتر

دانشگاه  آزاد اسالمی

نام امتحان جامع مقطع دکتري رشته مهندسی کامپیوتر
مدیر محترم مقطع دکتري گروه مهندسی کامپیوتر

احتراما اینجانب                       دانشجوي دکتري گرایش                   واحد 
تهران تاکنون همه واحدهاي درسی ذیل را گذرانیده

با نمره
با نمره
با نمره
با نمره
با نمره
با نمره

وسیله آمادگی خود را جهت شرکت در آزمون جامع مقطع دکتري را اعالم می

انتهاي بزرگراه اشرفی اصفهانی
صندوق پستی  44817175

سایت گروه مهندسی کامپیوتر وب

  اسالمی

نام امتحان جامع مقطع دکتري رشته مهندسی کامپیوتر
مدیر محترم مقطع دکتري گروه مهندسی کامپیوتر

احتراما اینجانب                       دانشجوي دکتري گرایش                   واحد 
تهران تاکنون همه واحدهاي درسی ذیل را گذرانیده

وسیله آمادگی خود را جهت شرکت در آزمون جامع مقطع دکتري را اعالم می

  

  

انتهاي بزرگراه اشرفی اصفهانی-میدان پونک
44817175:فاکس

اسالمی
  واحد علوم و تحقیقات تهران

  گروه مهندسی کامپیوتر

نام امتحان جامع مقطع دکتري رشته مهندسی کامپیوتر ثبت«
مدیر محترم مقطع دکتري گروه مهندسی کامپیوتر

احتراما اینجانب                       دانشجوي دکتري گرایش                   واحد 
تهران تاکنون همه واحدهاي درسی ذیل را گذرانیده

وسیله آمادگی خود را جهت شرکت در آزمون جامع مقطع دکتري را اعالم می
  :تلفن تماس دانشجو

  :نشانی پستی دانشجو
 :ایمیل دانشجو

  امضاي دانشجو

میدان پونک-تهران:آدرس

اسالمیدانشگاه  آزاد 
واحد علوم و تحقیقات تهران

گروه مهندسی کامپیوتر

مدیر محترم مقطع دکتري گروه مهندسی کامپیوتر

احتراما اینجانب                       دانشجوي دکتري گرایش                   واحد 
تهران تاکنون همه واحدهاي درسی ذیل را گذرانیده

  درس
  درس
  درس
  درس
  درس
  درس

وسیله آمادگی خود را جهت شرکت در آزمون جامع مقطع دکتري را اعالم می بدین
تلفن تماس دانشجو

نشانی پستی دانشجو
ایمیل دانشجو

امضاي دانشجو

آدرس

دانشگاه  آزاد 
واحد علوم و تحقیقات تهران

گروه مهندسی کامپیوتر

مدیر محترم مقطع دکتري گروه مهندسی کامپیوتر

احتراما اینجانب                       دانشجوي دکتري گرایش                   واحد 
تهران تاکنون همه واحدهاي درسی ذیل را گذرانیده

درس -1
درس -2
درس -3
درس -4
درس -5
درس -6

بدین
تلفن تماس دانشجو

نشانی پستی دانشجو
ایمیل دانشجو

  

  
  

  

دانشگاه  آزاد 
  

  

http://computer.srbiau.ac.ir
http://computer.srbiau.ac.ir
http://computer.srbiau.ac.ir
http://computer.srbiau.ac.ir

