
 

  یسمه تعالب
 

  )خودخوان(صورت معرفی به استاده ب فرم اخذ درس
  

  /     /      :تاریخ                             :دانشکده / اداره آموزش پردیس
 ........................................ رشته نوبت دوم/روزانهدانشجوي دوره   .............................  به شماره دانشجویی  ...................................................... اینجانببه عرض می رساندبا سالم،   

دروس الزم جهت فارغ التحصیلی مطابق با توجه به قفل نمرات  .ده امنیمسال تحصیلی گذران..........   در مدت................ واحد درسی را با میانگین کل............     تاکنون تعداد
بر ن ضمدر .اخذ کنم ...................... نیمسال جهت به صورت معرفی به استادرا دروس زیر /درس درخواست دارم دو درس غیر عملی اینجانب ، /گلستان به غیر از یک  272گزارش 

  .گلستان استتاریخ فارغ التحصیلی اینجانب ، آخرین تاریخ قفل نمره درس توسط استاد در سیستم  این امر واقفم که
  شماره درس  نام درس  ردیف

1      
2      

  امضاء دانشجو                                                                                                                                                                          
  

  /     /      :تاریخ                                                                                                                               :ریاست محترم دانشکده/مدیرمحترم گروه
 لیتعداد واحد الزم جهت فارغ التحصی........................................................ استحضار می رساند در سرفصل رشتهبه  الزم ،دانشجو و با توجه به بررسی  272ضمن ارسال گزارش 

دن ضمن اعالم محقق ش. است ادامه دار براي وي باقی نمانده / ناتمام  درسو هیچ  رانده دو درس فوق گذ/ به غیر از یک درسکه دانشجو تمامی دروس الزم را  است..................... 
   .شرایط اخذ دروس به صورت معرفی به استاد، خواهشمند است در خصوص تعیین استاد درس اقدام الزم صورت گیرد

   :دانشجونام ، نام خانوادگی و امضاء استاد مشاور :                                                   دانشکده مستقل/ آموزش پردیسکارشناسو امضاءنام و نام خانوادگی 
  

  /     /      :تاریخ ..                                                                                              .............................. سرکار خانم/استاد محترم درس اول جناب آقاي 
  ...............................سرکار خانم/استاد محترم  درس  دوم جناب آقاي 

معرفی به استاد توسط استاد  آخرین فرصت قفل نمره درس شایان ذکر است.احتراما خواهشمند است موافقت خود با اخذدرس فوق به صورت معرفی به استاد را اعالم فرمایید   
به اطالع می رساند در صورتی که نمره درس معرفی به  درضمن .می باشد 30/6ی به استاد در نیمسال تابستان و  تاریخ آخرین قفل نمره معرفاست  .......................  درس ، تاریخ

ه و دانشجو  مشمول پرداخت براي دانشجو ترم کامل  محسوب نگردید، اسفند از سوي استاد درس قفل گردد  15مهر و در نیمسال دوم تا  30استاد دانشجو در نیمسال اول تا 
  .ثابت و آموزش رایگان نخواهد شد شهریه

  
  مربوط به درس اول

  
  

  مدیرگروه مستقل /نام و نام خانوادگی و امضاء معاون آموزشی دانشکده  مدیرگروه/نام و نام خانوادگی و امضاء رئیس بخش

  
  مربوط به درس دوم

  

  

  مدیرگروه مستقل /خانوادگی و امضاء معاون آموزشی دانشکدهنام و نام   مدیرگروه/نام و نام خانوادگی و امضاء رئیس بخش

  

  /     /      :تاریخ                                                                                                                                :معاون محترم آموزشی دانشکده/مدیر محترم گروه مستقل
  

به صورت معرفی به استاد توسط دانشجوي فوق الذکر اعالم نموده و نمره نهایی این درس بالفاصله پس از اخذ  ....................... بدینوسیله موافقت خود را با اخذ درس - 1
   .آزمون از دانشجو در سیستم گلستان ثبت و قفل خواهد شد 

  :استاد درس اول نام و نام خانوادگی و امضاء
  

به صورت معرفی به استاد توسط دانشجوي فوق الذکر اعالم نموده و نمره نهایی این درس بالفاصله پس از اخذ ....................... بدینوسیله موافقت خود را با اخذ درس - 2
   .آزمون از دانشجو در سیستم گلستان ثبت و قفل خواهد شد 

  :امضاء استاد درس دوم  نام و نام خانوادگی و
  

  /     /      :تاریخ                           ..................................به شماره دانشجویی ........................................................... خانم/ به صورت معرفی به استاد  آقاي  متقاضی محترم درس
شما موظف به . ثبت گردید 15260نیز در پردازش   و نام استاد محترم استتاد با وضعیت درس معرفی به اس 10720در پردازش   ...... طبق جدول فوق با گروهدروس / درس     
اعث اخذ نمره بعدم ثبت و قفل  نمره از سوي استاد درس تا تاریخ فوق . یدهست)طبق تقویم آموزشی (  ........................حداکثر تا مورخام هماهنگی با استاد درس براي امتحان ، انج

  :دانشکده مستقل/ کارشناس اداره آموزش پردیس                                                                                                .صفر در درس معرفی به استاد خواهد شد
  

  

  

  .نماید بارگذاريدانشکده موظف است پس از ثبت درس ، فرم حاضر را در سیستم آموزشی گلستان / کارشناس اداره آموزش پردیس : توجه


