شماره:
فرم درخواست درس /دروس معرفی به استاد

تاریخ:

مدیر محترم آموزش
با سالم و احترام ،اینجانب  ...............................به شماره دانشجویی  ...........................تاکنون تعداد .................نیمسال تحصیلی را با گذراندن  .............واحد درسی
به پایان رسانده ام و در حال حاضر دانشجوی نیمسال آخر با جمع کل ...............واحد می باشم که تعداد  .............درس به ارزش کل  ...........واحد از واحد های
درسی اینجانب باقی مانده است .لذا به منظور اتمام دوره تحصیلی متقاضی اخذ دروس جدول زیر در نیمسال (اول /دوم /تابستانی) سال تحصیلی ................
بصورت معرفی به استاد می باشم .خواهشمند است اقدام الزم مبذول فرمائید.
باتشکر
نام ونام خانوادگی
تعداد
عنوان درس
کد درس
ردیف
تاریخ و امضاء
نام و نام خانوادگی دانشجو
استاد درس
واحد

1
تاریخ و امضاء

کارشناس آموزش
مدیر محترم آموزش

احتراماً ،دانشجوی فوق الذکر مجاز به اخذ درس  ......................................با استاد  ................................................به صورت تکدرس می باشد .بدینوسیله
با تشکر

اقدامات مقتضی صورت گ یرد.

مدیر گروه بخش
تاریخ و امضاء:
مدیر محترم آموزش
با سالم و احترام ،ضمن تأیید درخواست دانشجوی متقاضی ،خواهشمند است اقدام مقتضی مبذول فرمایید.
با تشکر
مدیر امور مالی
تاریخ و امضاء:
مدرس محترم.............................
بدینوسیله تایید میشود نامبرده کلیه واحد های دوره را به جز درس  .....................................با تعداد  ......................واحد نظری بر اساس ضوابط گذرانده است .خواهشمند است
پس از برگزاری امتحان نتیجه را اعالم فرمائید.
تاریخ امتحان:

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نام و نام خانوادگی مدرس:

تاریخ وامضاء:

سرپرست محترم خدمات آموزشی
بدینوسیله اعالم میگردد نمره درس  ........................................در تاریخ  ....................................در سامانه آموزشی ثبت گردید.
تاریخ وامضاء

تذکرات:

ج
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 -1صدور لیست نمره مشروط به پرداخت و تایید شهریه درس یا دروس اخذ شده است.
ال افتاده باشد .می تواند به صورت معرفی به استاد اخذ نماید.
 -2درس عملی امتحان معرفی به استاد ندارد و دانشجو دروس نظری  -عملی را به شرط این که قب ً
 -3دانشجو فقط یک بار خارج از تقویم می تواند در امتحان معرفی به استاد شرکت نماید و در صورت عدم موفقیت فقط می تواند در امتحانات پایان ترم
شرکت نماید.
 -4دانشجو می بایست بعد از امتحان معرفی به استاد نمره خود را از طریق وب سایت دانشگاه و یا آموزش دانشکده و کارشناس گروه مربوطه پیگیری نماید
 -5حداکثر مهلت امتحان درس معرفی به استاد ده روز می باشد در صورت عدم مراجعه در این مدت زمان دانشجو مستلزم پرداخت شهریه مجدد می باشد.

