
وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري

فرم درخواست اخذ درس معرفی به استاد
)ببعد 91-92ویژه دانشجویان ورودي سال تحصیلی (

مدیر محترم امور آموزشی ؛
به شماره دانشجویی .................................. گرایــش ................ .........................دانشـجوي رشته ................................... ......................................اینجانب ،احتراماًباسالم

فرمائید؛ فارغ التحصیل میگردم، درخواست دارم نسبت به ثبت نام و معرفی اینجانب اقدام واحد .... ...ارزشبه ........ که با اخذ دو درس. .......................
تعداد واحد نام دروس کد درس ردیف

1

2

جمع واحد
:امضاء دانشجو :                                 تاریخ

،................ .............خ را برابر مقررات پرداخت نموده و با توجه به تسویه حساب ایشان در تارینامبرده شهریه خود بدینوسیله گواهی می شود 
.می باشدنامبرده بالمانع به استادبصورت معرفی ......................................................... دروس / وي براي گذراندن درس تقاضاي 

دانشجویی - امضا امور مالی .............................                           : تاریخ 

دانشجویی- امور مالی

.............................................. مدیر محترم گروه
مستدعی است نسبت به معرفی ،با اخذ درس مذکور فارغ التحصیل می گرددواجد شرایط اخذ دروس معرفی به استاد بوده و نظر به اینکه دانشجوي فوق

.اساتید گروه اقدام فرمائیدیکی ازنامبرده به 
یآموزشامضاء مدیر امور .............................:تاریخ

آموزشیامورمدیر 

.معرفی می گردنددروس مزبور/ مدرسین ذیل به عنوان استاد درسباسالم ، احتراماً ؛موزشیمدیر محترم امور آ
نام و نام خانوادگی مدرس تعداد واحد نام دروس ردیف

1
2

جمع واحد
امضا مدیرگروه............................                     :تاریخ

مدیر گروه

نظر کارشناس آموزش    
امور آموزشیمدیر محترم 

نمی باشد مطابق آیین نامه مربوطه می باشد  ) دو درس ( دانشجوي فوق حائز شرایط اخذ دروس معرفی به استاد 

آموزشامضاء کارشناس .............................:تاریخ

:مقررات آموزشی 
اشته باشد،براي فراغت از تحصیل ددر صورتی که دانشجو تنها دو درس نظري ،وزارت علوم، تحقیقات و فناوري8/5/91موزشی مورخ آآیین نامه 8براساس ماده -1

.می تواند آن دو درس را به صورت معرفی به استاد بگذراند
.واحد درسی تجاوز نماید8از ) 7ماده 3با رعایت تبصره ( در صورتی که دو درس معرفی به استاد منتهی به دوره تابستانی شود، سقف واحد نباید :تبصره 

.می تواند در امتحانات پایان ترم شرکت نمایدحتماًاستاد شرکت نماید و در  صورت عدم موفقیت دانشجو فقط یکبار خارج از تقویم می تواند در امتحان معرفی به- 2
.آموزشی و گروه مربوطه پیگیري نمایداموردانشجو می بایست بعد از امتحان معرفی به استاد نمرات خود را از -3
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