
پژوهشی دبیرخانه شوراي آموزشی  

    فرم معرفی به  استاد

  . اخذ واحد درسی همراه با کارآموزي در عرصه مجاز نمی باشد) 12ماده 
همچنین در . در صورت ضرورت و به تأیید شوراي آموزشی دانشگاه اخذ حداکثر یک درس عمومی همراه با کارآموزي در عرصه امکان پذیر است: 1تبصره    

تئوري باقیمانده داشته باشد و قبالً آن درس را اخذ نموده و در کالس هاي مربوط حضور داشته و لیکن در امتحان آن صورتی که دانشجو تنها یک درس 
ه اخذ و امتحان درس شرکت نکرده و یا نمره قبولی کسب نکرده باشد، با نظر دانشگاه و تأیید استاد مربوط می تواند آن درس را همراه با کارآموزي در عرص

   .ول ترم از طریق معرفی به استاد بگذراندآن را در ط
  مدیر محترم امور آموزشی

  با سالم
.............................................. به شماره دانشجویی ............... ترم .................................... دانشجوي رشته  ......................................................... احتراماً اینجانب 

واحد عملی را اخذ نموده و در کالسهاي مربوطه حضور داشته ............. واحد تئوري و ........  به ارزش ..................... ..................با توجه به اینکه قبالً درس 
خواهشمند است جهت گذراندن درس مذکور به صورت معرفی به استاد دستور . نمره قبولی را کسب نکرده ام/ لیکن در امتحان آن درس شرکت نکرده

 . م را مبذول فرمائیداقدام الز

  :امضاء دانشجو                                                                                                                                                                 
  :تاریخ                                                                                                                                                                         

  : نام و نام خانوادگی مدیر گروه مربوطه:                                         نام و نام خانوادگی استاد مشاور      
  :ءامضا                                                                                        :ءامضا                     

  

  مصوبه شوراي آموزشی دانشگاه
  . نگرفت/ مطرح و مورد موافقت قرار گرفت............................ درخواست نامبرده در شوراي آموزشی مورخ 

  ي آموزشیدبیر شوراامضاء 
  

  ..........................................مدیر محترم گروه 
  با سالم 

  . بعدي اعالم گردداحتراماً خواهشمند است درس مذکور به صورت معرفی به استاد براي ایشان ارائه گردد و در پایان نمره اخذ شده به این مدیریت جهت اقدام     
  امضاء مدیر امور آموزشی

  

  ....................................سرکار خانم / محترم جناب آقاي استاد
  با سالم

اقدام و نمره آن به گروه ........................................................ خانم / احتراماً خواهشمند است نسبت به اخذ امتحان در درس فوق الذکر جهت دانشجو آقاي    
   .اعالم گردد

  :نام و نام خانوادگی مدیر گروه مربوطه                                                          
  :امضاء                                                             

  ....................................مدیر محترم گروه 
  با سالم   

  . می باشد(..................................) ، ..............................در درس ...................................... خانم / ياحتراماًٌ نمره دانشجو آقا   
  :درس مربوطهنام و نام خانوادگی استاد                                                              

  :ءامضا                                                                  
  

  مدیریت محترم امور آموزشی 
  با سالم 

فرمائید می باشد، خواهشمند است دستور ..................... ..................) به حروف .............. ( به عدد ........................... احتراماً نمره دانشجوي مذکور در درس 
   .نسبت به ثبت نمره ایشان اقدام الزم را مبذول نمایند

  :امضاي مدیر گروه مربوطه                                                                                                            
  

  


