:

بسمه تعالی

شماره:
:
تاریخ:

فرم اخذ درس به شیوه معرفی به استاد

شرایط اخذ درس :
دانشجو در نیمسال آخرتحصیلی مجاز به اخذ حداکثر دو درس صرفاً نظری به شیوه معرفی به استاد می باشد بشرط عدم ارائه یا تداخل دروس در
نیمسال مربوطه و اینکه مجموع واحدهای دانشجو با اخذ این درسها بیشتر از  42واحد نگردد.
غیبت غیرموجه ،حذف تکدرس(حذف اضطراری) و کسب نمره ( 0/42تقلب) امکان اخذ درس معرفی به استاد را از دانشجو سلب می کند.

کارشناس محترم آموزشی
اینجانب  ..............................................................به شماره دانشجویی  ...............................................رشته ......................................................که تا کنون ........
واحد قبولی گذرانده و با گذراندن  .........واحد درس در پایان نیمسال اول/دوم/تابستان سال تحصیلی  ......................فارغ التحصیل خواهم شد ،تقاضا
دارم جهت گذراندن درس  ...............................................به ارزش  .......واحد نظری اینجانب را به خانم /آقای  ..............................................عضو هیأت
علمی گروه  ...................................معرفی نمایید.
ضمناً تاکنون درس معرفی به استاد نداشته ام و متعهد می شوم شرایط اخذ به شیوه معرفی به استاد را رعایت نموده وعواقب ناشی از
آنرا پذیرفته و در صورت تخلف اداره آموزش می تواند این درخواست را کان لم یکن تلقی نماید.

تاریخ و امضاء دانشجو:
مدیر محترم گروه آموزشی ............................................
با سالم .با توجه به اینکه دانشجوی فوق الذکر شرایط معرفی به استاد را دارد ،خواهشمند است نسبت به معرفی استاد درس
 ...............................................................برای نامبرده اقدام الزم مبذول فرمائید.
تاریخ و امضاء و مهر کارشناس آموزش

معاونت محترم آموزشی مؤسسه
احتراماً ،شرایط دانشجوی نامبرده مورد تأیید است .ضمنا استاد درس ایشان خانم /آقای  .............................................................تعیین و معرفی میگردد.
خواهشمند است مقرر فرمائید اقدام الزم به عمل آید.
نام و نام خانوادگی مدیر گروه:
تاریخ و امضاء:

معاونت محترم آموزشی مؤسسه
احتراماً ،دانشجوی نامبرده شهریه مربوط به درس فوق الذکر را پرداخت نموده است.
نام و نام خانوادگی مدیر مالی:
تاریخ و امضاء:

جناب آقای /سرکار خانم ......................................
مدرس محترم مؤسسه رهنما
باسالم ،بدینوسیله دانشجوی نامبرده باال معرفی میشود .خواهشمند است نسبت به معرفی منابع و اخذ امتحان درس .......................................اقدام
فرموده و نمره امتحانی وی را در قسمت زیراعالم نمایید.
معاون آموزشی موسسه
امضاء و تاریخ

معاونت محترم آموزشی

با سالم،
احتراماً بدین وسیله اعالم میگردد از آقای/خانم  ..............................................................دانشجوی رشته  ..............................................برای درس
 ............................................امتحان به عمل آمد و نمره ایشان به عدد ( ......................با حروف  )..................................اعالم میگردد .ضمناً برگه سواالت
آزمون و پاسخ نامه پیوست می باشند .خواهشمند است مقر فرمائید نسبت به ثبت نمره ایشان اقدام مقتضی به عمل آید.
تاریخ:
نام و امضاء مدرس:
اداره محترم آموزش
با سالم .موارد مندرج در باال مورد تأیید است .مقتضی است نسبت به ثبت نمرات درس فوق الذکر اقدام شود.
تاریخ و امضاء معاون آموزشی موسسه
مدیر امور آموزشی :

نام و نام خانوادگی مسئول ثبت نمرات :

امضاء و تاریخ:

امضاء و تاریخ:

