وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
مؤسسه آموزش عالی آل طه ( طه)
غیرانتفاعی – غیر دولتی

فرم درخواست درس بصورت معرفی به استاد
تذکر :
-

طبق ماده  8آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی مصوبه شورای عالی برنامه ریزی مورخه  22/70/22در صورتی که دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها دو درس نظری

باقیمانده داشته باشد با نظر دانشگاه و مدیر گروه مربوط ،مشروط به عدم ارائه درس در طول نیمسال و یا عدم کسب نمره قبولی درس مورد درخواست در نیمسالهای قبل وهمچنین داشتن
سنوات ،می تواند امتحان آن دو درس را از طریق معرفی به استاد بگذراند.
 جهت أخذ درس بصورت معرفی به استاد می بایست کلیه نمرات دروس دانشجو اعم از کارآموزی و پروژه با رعایت پیشنیازی ،همنیازی و دیگر مقررات آموزشی به جز نمره درس مذکور درسیستم ثبت شده باشد.
 دروس عملی،کارگاهی و کارآموزی قابل ارائه بصورت معرفی به استاد نمی باشد .. استاد مربوطه می بایست پس از ثبت نمره ،فرم و برگه امتحان دانشجو را به کارشناس دانشکده تحویل نماید ( از تحویل فرم نمره و برگه امتحانی به دانشجو جدا خود داری شود )کارشناس محترم گروه .................................
با سلام
احتراما ،اینجانب ................................دانشجوی رشته ........................گرایش .....................مقطع ....................به ش ماره دانشجویی .......................متقاضی گذراندن دروس ذیل به صورت معرفی به استاد
می باشم و تعهد می نمایم کلیه شرایط مربوط به آن را مطالعه و دارا می باشم لذا خواهشمند است اقدامات لازم را مبذول فرمائید.
کد درس

نام درس

تعداد واحد نظری
تاریخ و امضاء:

مدیرگروه محترم .........................
دانشجو خانم  .......................به شماره دانشجویی ..........................تعداد  .............واحد را گذرانده و با گذراندن دروس فوق فارغ التحصیل می باشد.به پیوست کارنامه دانشجو جهت بررسی ترم های
دانشجو ارسال می گردد.
تاریخ وامضاء :
مدیر گروه
معاون
آموزشی
دانشکده

دانشجوی نامبرده تمام شرایط معرفی به استاد را دارا بوده و با گذراندن درس /دروس فوق فارغ التحصیل می گردد .ودرس/دروس معرفی به استاد در نیمسال اول
تابستان سال تحصیلی.......................ثبت گردد.
 .1آقای  /خانم .....................................به عنوان استاد درس .............................................معرفی می گردد .
 .2آقای  /خانم .....................................به عنوان استاد درس .............................................معرفی می گردد.
تاریخ و امضاء مدیر گروه :

کارشناس
دانشکده

دوم

تاریخ و امضاء معاون آموزشی دانشکده:

درس /دروس مذکور در سیستم جامع آموزشی ثبت سیستم گردید .
تاریخ و امضاء :

امور مالی
بدینوسیله به اطلاع می رساند مبلغ ــــــــــــــــــــ ریال به عنوان شهریه ــــــــــــــــ به صورت نقدی طی فیش شماره .ــــــــــــــــــــــ به تاریخ ........ـــــــــ
بانک ــــــــــــــــــــ شعبه ـــــــــــــــ دریافت گردید و دانشجو فاقد بدهی می باشد .
تاریخ ،مهر و امضاء :
کارشناس
دانشکده
استاد
مربوطه

هماهنگی لازم با استاد مربوطه انجام و تاریخ أخذ آزمون  .........../........../...........ساعت  ..................می باشد .
تاریخ و امضاء :
نمره دانشجو در درس ...................................................برابر به عدد ...............................................و به حروف.....................................اعلام می گردد .
تاریخ و امضاء :

مدیرآموزش

با ثبت نمره درس در سیستم جامع آموزشی موافقت می گردد .

کارشناس

نمره معرفی به استاد بر اساس مقررات مقررات آموزشی در سیستم ثبت گردید .

تاریخ و امضاء:
خدمات
آموزشی

تاریخ و امضاء :

