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 برگ تقاضای اخذ تکدرس
ط دانشجو تکمیل گردد.

ت توس
این قسم

 

 مقطع/رشته/گرایش شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی دانشجو

   

با موفقیت گذرانده ام و با گذراندن این  ................. واحد درسی رابه استحضار می رساند اینجانب تعداد  تعداد واحد نام درس

 این نیمسال فاغ لتحصیل خواهم شد.یک درس، در 

 نام و نام خانوادگی دانشجو

          امضا دانشجو

  الزم به توضیح است دانشجو باید کارنامه کلی خود را از آموزش دانشکده اخذ و پس از

دانشکده و مدیر گروه مبنی بر گذراندن کلیه واحد های مصوب به  ید کارشناس آموزشیتا

 پیوست ارائه نمائید. 

  : حداکثر زمان ارسال نمره تکدرس به 1توجه: براساس مصوبات شورای آموزش دانشگاه .

در تابستان اداره کل آموزش در نیمسال اول: پایان آذر ماه نیمسال دوم: پایان اردیبهشت ماه و 

. حداکثر زمان 2ماه است و پس از انقاضا زمان مقرر نمره صفر منظور می شود.  شهریور 15: 

روز قبل از اتمام  10اعالم به مدیر گروه در خصوص اخذ درس به صورت معرفی به استاد 

 زمان مقرر است.

  

 مدیر محترم آموزش 

 رشته خود را به جز درس ذیل گذرانده است با تقاضای اخذ یک درس به صورت معرفی به استاد به دلیل: احتراما بدینوسیله گواهی می شود نامبرده کلیه واحد های مصوب  

 ارائه نشدن درس در نیمسال جاری -2                                 پذیرفته شدن در مقطع باالتر                                 -1

 اخذ درس در نیمسال گذشته و عدم قبولی در آن درس-4                               حذف درس به دلیل عدم تکمیل ظرفیت در نیمسال قبل     -3       

 پر بودن کالس در ترم قبل  -6             عدم اخذ درس توسط دانشجو به دلیل تداخل با سایر دروس در ترم قبلی -5       

اخذ معرفی ترم 

 به استاد

کد 

 گروه

کد 

 درس

تعداد  عنوان درس

 واحد

نوع درس )عمومی، پایه، 

 اصلی، تخصصی، اختیاری(

 نام استاد

       

 موافقت می شود              با توجه به دارا نبودن شرایط فوق مخالفت می شود و مراتب جهت هر گونه اقدام مقتضی تقدیم می گردد

                   تاریخ و امضاء مدیر گروه                                                                                                                                       

 دارد. طبق بررسی بعمل آمده ، ذانشجو با مشخصات فوق شرایط معرفی به استاد در درس مذکور را

 تاریخ و امضا کارشناس آموزش..............  تاریخ:.../....../.........               توضیحات: ....................................................................................................................

 اداره امتحانات

 مسئول امتحانات                                                                     ه ثبت اخد تکدرس در سیستم رایانه ای اقدام نمایید.لطفا برابر مقررات نسبت ب

 مدیر محترم امور مالی

...................................به مبلغ ................................................. ریال به حساب ثبت نام مالی دانشجوی فوق که طی فیش شماره ................................ مورخ 

           دیر امور مالی م                                                 ................... جهت اخذ تکدرس واریز گردیده است، مورد تایید می باشد.....شماره ...................

 

 نام و امضا مدیر آموزش نام و امضا استاد تاریخ امتحان:       /         /

   نمره به حروف نمره به عدد

  

 

  

    

  

 

 تاریخ:

:شماره  
  7فرم 


