
 

 

 ED/F212  شناسه مدرک:

 0ویرایش: 

 1از  1شماره صفحه: 

 )خودخوان( ستادبه ا یمعرف صورتبهفرم اخذ درس 

 
 

 /     /   تاریخ:                          اداره آموزش پردیس/ دانشکده :
 ..................................رشته ...... نوبت دوم/روزانهدانشجوی دوره   .............................به شماره دانشجویی    ......................................................اینجانب  رساندیمبا سالم، به عرض   

مطابق  یلیالتحصفارغبا توجه به قفل نمرات دروس الزم جهت  .امگذرانده.......... نیمسال تحصیلی  تاکنون تعداد ............    واحد درسی را با میانگین کل................ در مدت 

ن بر این ضمدر  .اخذ کنم ................نیمسال  جهت معرفی به استاد صورتبهرا درس /دروس زیر درخواست دارم ،  اینجانب یرعملیغیک /دو درس  رازیغبهگلستان  272گزارش 

 .گلستان است، آخرین تاریخ قفل نمره درس توسط استاد در سیستم اینجانب یلیالتحصفارغتاریخ  امر واقفم که

 

    .......    شماره درس: ...............................................نام درس: .......................................

                                                                                                                                                                                  نام درس: ..............................................    شماره درس: ............................................... 

 تاریخ:      /     /                                                                                                           گروه/ریاست محترم دانشکده:          محترم ریمد

ی لیالتحصفارغتعداد واحد الزم جهت در سرفصل رشته ........................................................ رساندیماستحضار به  الزم ،دانشجو و با توجه به بررسی  272ضمن ارسال گزارش 

. ضمن اعالم محقق شدن است برای وی باقی نمانده  دارادامهناتمام /  درسو هیچ  یک درس/ دو درس فوق گذرانده  رازیغبهزم را که دانشجو تمامی دروس ال ..................... است

 معرفی به استاد، خواهشمند است در خصوص تعیین استاد درس اقدام الزم صورت گیرد.  صورتبهشرایط اخذ دروس 

 :                                                  نام ، نام خانوادگی و امضاء استاد مشاور دانشجو: / دانشکده مستقلپردیسآموزش و امضاءکارشناسنام و نام خانوادگی 

 تاریخ:      /     /                             ..                                                              استاد محترم درس اول جناب آقای /سرکار خانم ..............................

 ...............................استاد محترم  درس  دوم جناب آقای /سرکار خانم
فی به استاد توسط استاد معر آخرین فرصت قفل نمره درس است ذکرانیشا.معرفی به استاد را اعالم فرمایید صورتبهفوق  اخذ درسخواهشمند است موافقت خود با  احتراماً   

نمره درس معرفی به  کهیدرصورت رساندیمبه اطالع  در ضمن .باشدیم 03/6و  تاریخ آخرین قفل نمره معرفی به استاد در نیمسال تابستان ....................... است درس ، تاریخ  

ه و دانشجو  مشمول پرداخت کامل  محسوب نگردید دانشجوترمبرای ، اسفند از سوی استاد درس قفل گردد  51مهر و در نیمسال دوم تا  03استاد دانشجو در نیمسال اول تا 

 ثابت و آموزش رایگان نخواهد شد. شهریه

 

 مربوط به درس اول

 
 

 مستقل گروه ریمدنام و نام خانوادگی و امضاء معاون آموزشی دانشکده/  گروه ریمدیس بخش/نام و نام خانوادگی و امضاء رئ

 

 مربوط به درس دوم
 

 

 مستقل گروه ریمدنام و نام خانوادگی و امضاء معاون آموزشی دانشکده/  گروه ریمدنام و نام خانوادگی و امضاء رئیس بخش/

 

 تاریخ:      /     /                    :                                                                                                        ی دانشکدهمدیر محترم گروه مستقل/معاون محترم آموزش
 

اعالم نموده و نمره نهایی این درس بالفاصله پس از اخذ  ذکرالفوقمعرفی به استاد توسط دانشجوی  صورتبه .......................بدینوسیله موافقت خود را با اخذ درس  -5

 آزمون از دانشجو در سیستم گلستان ثبت و قفل خواهد شد . 

 اول: نام و نام خانوادگی و امضاء استاد درس                                                                                                              
 

اعالم نموده و نمره نهایی این درس بالفاصله پس از اخذ  الذکرفوقمعرفی به استاد توسط دانشجوی  صورتبه .......................بدینوسیله موافقت خود را با اخذ درس  -2

 آزمون از دانشجو در سیستم گلستان ثبت و قفل خواهد شد . 

 :خانوادگی و امضاء استاد درس دوم نام و نام                                                                                                    

 تاریخ:      /     /                   ..................................به شماره دانشجویی ...........................................................معرفی به استاد  آقای / خانم  صورتبه متقاضی محترم درس

ثبت گردید. شما موظف  51263نیز در پردازش   تاد است و نام استاد محترمبا وضعیت درس معرفی به اس 53723در پردازش   طبق جدول فوق با گروه ......درس/ دروس      

اعث اخذ ب. عدم ثبت و قفل  نمره از سوی استاد درس تا تاریخ فوق هستید)طبق تقویم آموزشی (  ........................تا مورخ حداکثرام هماهنگی با استاد درس برای امتحان ، به انج

 :نشکده مستقلداکارشناس اداره آموزش پردیس/                                                                     نمره صفر در درس معرفی به استاد خواهد شد.
 

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

 

 امضاء دانشجو


