فرم شماره 3 :

باسمه تعالی

برگ تقاضای معرفی به استاد

شماره:
تاریخ:

مدیر محترم آموزشی..................

احتراماً اینجانب  .....................دانشجوی رشته  ..............مقطع  .................به شماره دانشجویی ....................که با گذراندن دروس ذیل فارغ التحصیل می شوم،
تقاضای اخذ دروس مذبور به صورت معرفی به استاد در نیمسال  .........سال تحصیلی  ............را دارم ،ضمناً متعهد می شوم بعد از تکمیل این فرم کلیه مسئولیت
های ناشی از اخذ این درس را به عهده گرفته و در موعد مقرر ارسال نمره تک درس را پیگیری نمایم و عواقب ناشی از تاخیر در ارسال نمره را می پذیرم.
تاریخ و امضاء دانشجو:
توجه :حداکثر زمان ارسال نمره معرفی به استاد به اداره کل آموزش در نیمسال اول :پایان مهرماه  ،نیمسال دوم :پایان بهمن ماه ،و در تابستان 51 :مردادماه است و
پس ار انقضاء زمان مقرر نمره صفر منظور می شود.

مدیر محترم آموزش :

دانشجو ................واحد را گذرانده و .........واحد باقی مانده است و حائز شرایط معرفی به استاد می باشد0
کارشناس آموزش
معاون محترم آموزش:
احتراماً بدینوسیله گواهی می شود نامبرده کلیه واحدهای مصوب رشته خود را به جز دروس ذیل گذرانده است و به استناد ماده  8آیین نامه آموزشی مصوب جلسه  808مورخه
 19/5/8شورای برنامه ریزی آموزش عالی با تقاضای اخذ دروس نظری ذیل را به صورت معرفی به استاد به دلیل:
 -9پذیرفته شدن در مقطع باالتر 

 -2حذف درس به دلیل عدم تکمیل ظرفیت در نیمسال قبل

 -8عدم اخذ د رس توسط دانشجوبه دلیل تداخل با سایر دروس در ترم قبلی 

 -4ارائه نشدن درس در نیمسال جاری قبلی

 -5اخذ درس در نیمسال گذشته و عدم قبولی درآن درس

 -6اخذ  24واحد در ترم قبل

 -7پربودن کالس در ترم قبل
عنوان درس

تعداد واحد نظری

موافقت می شود

شماره درس

نوع درس
عمومی

پایه

اصلی

تخصصی

اختیاری

توضیحات

-با توجه به دارا نبودن شرایط فوق مخالفت میشود و مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی تقدیم می گردد 

تاریخ و امضاء مدیر آموزش

آموزش

معاونت

مدیر محترم امور مالی

احتراماً خواهشمند است نسبت به ثبت نام مالی جهت اخذ تکدرس اقدام و نتیجه را اعالم نمایید.
معاون آموزش

آموزش

مدیر

آموزش

کارشناس

کارشناس آموزش
باسالم ،لطفاً برابر مقررات نسبت به ثبت اخذ تکدرس در سیستم رایانه ای اقدام نمایید.

مدیر آموزش

تاریخ  .........................پس از ثبت درس در سیستم ،فرم تحویل بایگانی گردید.

کارشناس آموزش

مدیر امور مالی

مدیر محترم اداره آموزش

احتراماً بدینوسیله مراتب ثبت نام مالی دانشجوی فوق که طی فیش شماره  ........................مورخ .................به مبلغ ..............ریال به
حساب شماره ...........................جهت اخذ تکدرس واریز گردیده است ،مورد تایید می باشد.
مدیر امور مالی

