
 بسمه تعالي 
 

 
 ت علوم، تحقيقات و فناوري روزا

 غيردولتي صبــا  -مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي 
 برگ انتخاب واحد 

 
 تاريخ:     نام:

 2کارشناسي ارشد ترم -مهندسي علوم و صنايع غذاييرشته:     نام خانوادگي:
 شماره دانشجويي:

ف
ردي

 

 نام درس کد درس 
 تعداد واحد

 ه متغيرشهري  نام استــــاد 
 نظري عملي

  دکتر علمي 3  پدیده های انتقال در صنایع غذایی 1100407 1

  دکتر رضازاد  2 1 خواص فیزیکی مواد غذایی 1100403 2

3 1100402 
کاربرد نرم افزارهای محاسباتی در  

 صنایع غذایی
1 1 

دکتر مويد  
 زاد/مهندس عباسي 

 

  ضازاد دکتر ر 2 1 میکروبیولوژی صنعتی  11001 4

  دکتر رضازاد   1 1سمینار  11007 5

  اساتید گروه   1 2سمینار  21023 

     جمع کل 
    

 
  مبلغ واريزي  شهريه ثابت

  شماره فيش   شهريه متغيـــر 
  مالحظات  جمع کـــل

    مبلغ قابل پرداخت 

ورقه را بدقت مطالعه نموده و مفاد آن را قبول کرده و  اينجانب ............................................ مطالب ظهر اين  
 در صورت عدم رعايت حق اعتراض ندارم.

 معدل نيمسال قبــــل به عدد ...................... به حروف .........................................
 

 نام و امضاء کارشناس آموزش:    نام و امضاء دانشجو:
 

 آموزش: امورنام و امضا مدير    امور مالي:نام و امضاء مسئول 
 
 
 
 



 بسمه تعالي 
 

 
 ت علوم، تحقيقات و فناوري روزا

 غيردولتي صبــا  -مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي 
 برگ انتخاب واحد 

 
 تاريخ:     نام:

 4کارشناسي ارشد ترم -مهندسي علوم و صنايع غذاييرشته:     نام خانوادگي:
 شماره دانشجويي:

ف
ردي

 

 نام درس کد درس 
 تعداد واحد

 شهريه متغير نام استــــاد 
 نظري عملي

    6 پایان نامه  11008 1

2       

3       

4       

5       

       

    6 جمع کل 
 6   

 
  مبلغ واريزي  شهريه ثابت

  شماره فيش   شهريه متغيـــر 
  مالحظات  جمع کـــل

    مبلغ قابل پرداخت 

ينجانب ............................................ مطالب ظهر اين ورقه را بدقت مطالعه نموده و مفاد آن را قبول کرده و  ا
 در صورت عدم رعايت حق اعتراض ندارم.

 معدل نيمسال قبــــل به عدد ...................... به حروف .........................................
 

 نام و امضاء کارشناس آموزش:    و امضاء دانشجو: نام
 

 نام و امضا مدير امور آموزش:   نام و امضاء مسئول امور مالي:
 
 
 
 
 

 



 
 بسمه تعالي 

 
 

 ت علوم، تحقيقات و فناوري روزا
 غيردولتي صبــا  -مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي 

 برگ انتخاب واحد 
 

 تاريخ:     نام:
 2ترم -کارشناسي ارشد – گرايش درختان ميوه -باغبانيمهندسي ه: رشت    نام خانوادگي:

 شماره دانشجويي:

ف
ردي

 

 نام درس کد درس 
 تعداد واحد

 شهريه متغير نام استــــاد 
 نظري عملي

  دکتر فجري    تغذیه و متابولیسم گیاهی  1701401 1

  دکتر حبيبي   فیزیولوژی درختان میوه  1701405 2

  دکتر حبيبي   الح درختان میوه اص 1701406 3

  دکتر رضازاد    عملیات درختان میوه  1701408 4

5 1701502 
تجزیه و تحلیل داده های آماری در  

 علوم باغبانی
  

 دکتر بابایي 
 

  دکتر بابایي    مهندسی ژنتیک  1701513 

     جمع کل 
    

 
  مبلغ واريزي  شهريه ثابت

  شماره فيش   شهريه متغيـــر 
  مالحظات  جمع کـــل

    مبلغ قابل پرداخت 

اينجانب ............................................ مطالب ظهر اين ورقه را بدقت مطالعه نموده و مفاد آن را قبول کرده و  
 در صورت عدم رعايت حق اعتراض ندارم.

 .......................................معدل نيمسال قبــــل به عدد ...................... به حروف ..
 

 نام و امضاء کارشناس آموزش:    نام و امضاء دانشجو:
 

 نام و امضا مدير کل آموزش:   نام و امضاء مسئول امور مالي:
 
 
 
 



 
 بسمه تعالي 

 
 

 ت علوم، تحقيقات و فناوري روزا
 غيردولتي صبــا  -مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي 

 د برگ انتخاب واح
 

 تاريخ:     نام:
 4ترم -کارشناسي ارشد – گرايش درختان ميوه -باغبانيمهندسي رشته:     نام خانوادگي:

 شماره دانشجويي:

ف
ردي

 

 نام درس کد درس 
 تعداد واحد

 شهريه متغير نام استــــاد 
 نظري عملي

    6 پایان نامه  1701409 1

    1 سمینار 1701503 2

3       

4       

5       

       

    7 جمع کل 
 7   

 
  مبلغ واريزي  شهريه ثابت

  شماره فيش   شهريه متغيـــر 
  مالحظات  جمع کـــل

    مبلغ قابل پرداخت 

اينجانب ............................................ مطالب ظهر اين ورقه را بدقت مطالعه نموده و مفاد آن را قبول کرده و  
 ورت عدم رعايت حق اعتراض ندارم.در ص

 معدل نيمسال قبــــل به عدد ...................... به حروف .........................................
 

 نام و امضاء کارشناس آموزش:    نام و امضاء دانشجو:
 

 نام و امضا مدير کل آموزش:   نام و امضاء مسئول امور مالي:
 
 
 
 



 
 

 ي بسمه تعال
 

 
 ت علوم، تحقيقات و فناوري روزا

 غيردولتي صبــا  -مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي 
 برگ انتخاب واحد 

 
 تاريخ:     نام:

 2ترم -کارشناسي ارشد –مهندسي محيط زيست -مهندسي عمرانرشته:     نام خانوادگي:
 شماره دانشجويي:

ف
ردي

 

 نام درس کد درس 
 تعداد واحد

 غيرشهريه مت نام استــــاد 
 نظري عملي

1 1400519 
  ط یمح تیریو مد  ی زی برنامه ر

 ستیز
  دکتر سکوتي 3 

  دکتر بهمنش  3  تغییر اقلیم و هوا شناسی 1400512 2

  دکتر بهرامي  3  مدیریت کیفیت منابع آب  1400507 3

4 1400513 
در مهندسی     Rs , GISکاربرد  

 عمران 
1 2 

  دکتر امیني 

5       

     جمع کل 
    

 
  اريزيمبلغ و  شهريه ثابت

  شماره فيش   شهريه متغيـــر 
  مالحظات  جمع کـــل

    مبلغ قابل پرداخت 

اينجانب ............................................ مطالب ظهر اين ورقه را بدقت مطالعه نموده و مفاد آن را قبول کرده و  
 .در صورت عدم رعايت حق اعتراض ندارم

 د ...................... به حروف .........................................معدل نيمسال قبــــل به عد
 

 نام و امضاء کارشناس آموزش:    نام و امضاء دانشجو:
 

 نام و امضا مدير کل آموزش:   نام و امضاء مسئول امور مالي:
 
 
 



 بسمه تعالي 
 

 
 ت علوم، تحقيقات و فناوري روزا

 غيردولتي صبــا  -ي مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاع
 برگ انتخاب واحد 

 
 تاريخ:     نام:

 4ترم -کارشناسي ارشد –مهندسي محيط زيست -مهندسي عمرانرشته:     نام خانوادگي:
 شماره دانشجويي:

ف
ردي

 

 نام درس کد درس 
 تعداد واحد

 شهريه متغير نام استــــاد 
 نظري عملي

    6 ان نامه پای 14006 1

    2 نارسمی 1400509 2

3       

4       

5       

    8 جمع کل 
 8   

 
  مبلغ واريزي  شهريه ثابت

  شماره فيش   شهريه متغيـــر 
  مالحظات  جمع کـــل

    مبلغ قابل پرداخت 

را قبول کرده و  دقت مطالعه نموده و مفاد آن اينجانب ............................................ مطالب ظهر اين ورقه را ب
 در صورت عدم رعايت حق اعتراض ندارم.

 معدل نيمسال قبــــل به عدد ...................... به حروف .........................................
 

 نام و امضاء کارشناس آموزش:    نام و امضاء دانشجو:
 

 ش:نام و امضا مدير کل آموز   :نام و امضاء مسئول امور مالي
 
 
 
 
 
 
 



 بسمه تعالي 
 

 
 ت علوم، تحقيقات و فناوري روزا

 غيردولتي صبــا  -مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي 
 برگ انتخاب واحد 

 
 تاريخ:     نام:

 کارشناسي ارشد کليه رشته ها براي تمديد پايان نامهرشته:     نام خانوادگي:
 شماره دانشجويي:

ف
ردي

 

 نام درس رس کد د
 تعداد واحد

 شهريه متغير ستــــاد نام ا
 نظري عملي

  اساتيد گروه  0 پایان نامه  11111 1

2       

3       

4       

5       

     جمع کل 
    

 
  مبلغ واريزي  شهريه ثابت

  شماره فيش   شهريه متغيـــر 
  مالحظات  جمع کـــل

    مبلغ قابل پرداخت 

.................... مطالب ظهر اين ورقه را بدقت مطالعه نموده و مفاد آن را قبول کرده و  نب ........................اينجا
 در صورت عدم رعايت حق اعتراض ندارم.

 معدل نيمسال قبــــل به عدد ...................... به حروف .........................................
 

 کارشناس آموزش: نام و امضاء    مضاء دانشجو:نام و ا
 

 نام و امضا مدير کل آموزش:   نام و امضاء مسئول امور مالي:
 


