
  باسمه تعالي                                                 

     

  اخذ درس به شيوه معرفي به استاد
  

  

  

  

  :شرايط اخذ درس    )1بند 

دانشجويي در آخرين ترم تحصيلي مجاز به گرفتن واحد به صورت معرفي به استاد مي باشد كه مجموع واحـدهاي درس وي بـا    -1

  .تجاوز نكند) واحد درسي 6ودر ترم تابستان از (واحد درسي  24اخذ معرفي به استاد از 
 .دانشجو مي تواند فقط در ترم آخر يك درس را بصورت معرفي به استاد اخذ نمايد -2

 .مطابق با دروس ديگر است,اخذ درس به صورت معرفي به استاد از زمان  شروع ثبت نام ترم تا پايان مهلت حذف و اضافه  -3

الزم است نمره دانشجو به آموزش اعالم گردد درغير اينصورت نمره درس مذكور صفر منظور ,تحانات آن ترمحداكثر تا پايان ام -٤
  .خواهد گرديد

  

  :درخواست دانشجو 

  ...................................... به شماره دانشجوئي ................................ گروه......................................... دانشجوي رشته ................................................... اينجانب

 به صورت 13.......  - ....... سال تحصيلي ............... در ترم........  به تعداد واحد .................... شماره به..............................................  تقاضاي اخذ درس,  ........ ورودي سال

  . را دارم  ..................................  از گروه آموزشي...................  در تاريخ......................................  آقاي/ معرفي به استاد  با استاد خانم 

فوق آمده است  را رعايت نمايم و در صورت تخلف اين برگه كان لم يكن تلقي مي شود و  1در بند  در ضمن اينجانب متعهد مي شوم شرايط اخذ درس به صورت معرفي به استاد كه
  .ضمناً تا كنون از اخذ درس به صورت معرفي به استاد استفاده ننموده ام. كليه عوقب ناشي از آن را مي پذيرم 

  

                                                                 

        امضاي دانشجو                                 13 ...../ ......../ .. تاريخ                                                                                           

    

  

  :نظر گروه مربوطه 
بـا  , واحد دارد......... با احتساب اين درس معرفي به استاد , واحد درسي گذرانده  ودر ترم آخر تحصيلي خود .......... با توجه به اينكه نامبرده تا كنون 

  . اخذ درس مذكور از لحاظ مقررات آموزشي از نظر گروه  بالمانع است, ط اخذ درس به صورت معرفي به استاد در نظر گرفتن شراي
  .....................................................................................................................................................................................................................:  توضيحات

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

         شناس گروهامضاي كار                                 13 ...../ ...../ ..... تاريخ                                                                                             

  
  

امضاء                                              13 ...../ ...../ ..... تاريخ  ....................................................................: نام و نام خانوادگي استاد  

  امضاء                                              13 ...../ ...../ ..... تاريخ  ............................................................. :نام و نام خانوادگي مدير گروه

  امضاء                                              13 ...../ ...../ ..... تاريخ  ..................................................... :نام و نام خانوادگي معاون آموزشي

  

  مهر و امضاء امور مالي دانشگاه
 

  اداره آموزش

  .اطالعات فرم معرفي به استاد كامل مي باشد لذا در اطالعات نيمسال دانشجو ثبت  گرديد                                
  .اخذ معرفي به استاد دانشجو لغو گرديد, يل فرم به صورت كامل و صحيحبه دليل عدم داشتن شرايط الزم  يا عدم تكم                               

  مهر و امضاء اداره آموزش                                                                                                                                                
    

 


