
 به نام خدا  

 7کاربرگ شماره 
 شماره :

 : تاریخ

 : پیوست

 

 ی معرفی به استادکاربرگ درخواست اخذ درس به شیوه
 :  معرفی به استاد صورتشرایط اخذ درس به  .1

 قبولی در تمام دروس به جز یک یا دو درس (1

 واحد( 8واحد ـ ترم تابستان  24از سقف مجاز )ترم عادی سال جاری بیشتر نبودن مجموع دروس معرفی به استاد و دروس نیم (2

 ثبت شده باشد.در سامانه تمام نمرات اعم از حضوری، مجازی و میهمان  (3

در صورت . شودی درس از سوی استاد اعالم است و در این فاصله الزم است نمره روز کاری 20فقط  اعتبار این کاربرگ بعد از نظر کارشناس گروه، (4

 گیری دریافت نمره با دانشجو است.( باشد. )پیدانشجو  میر، مسؤولیت هرگونه خسارت مالی با مقرگذشت مهلت 

این دروس بعد از  ی، شهریهم می شودانجای آموزش به وسیلهپایان همه دروس با توجه به این که انتخاب واحد دروس معرفی به استاد بعد از  (5

 شود. به حساب بدهکاری دانشجو ثبت میآزمون 
 

 : دانشجو مشخصات  .2

  :به دانشگاه سال ورود نیم : شماره دانشجویی  : نام و نام خانوادگی

 :      /      /     تاریخ درخواست : گرایش : تحصیلی ی رشته : مقطع تحصیلی

  : امضا  شماره تلفن همراه : شماره تلفن ثابت : 

 

 (است.کارشناس گروه با  بندتکمیل این )بررسی وضعیت دانشجو  .3

 .............................گذرانده ...................... جاری :  اخذ شده  سالنیمتعداد واحدهای  سال مورد تقاضا : نیم

 مانده : تعداد واحدهای باقی تعداد کل واحدهای گذرانده : 

 ........................................................................................... 2.............................................................................. .............  1مانده :  درس )دروس( باقی

 ..........................................................................دلیل رد درخواست : ندارد     دارد        به استاد را     ی معرفی به شیوهشرایط اخذ درس  ،دانشجو

 معرفی شد. ………………………………برای درس  ……………………، استاد ……………بخش  مدیر محترم گروه /نظر بر اساس استاد درس اول :  .1

 

 معرفی شد. ………………………………برای درس  ……………………استاد،  ……………استاد درس دوم : بر اساس نظر مدیر محترم گروه / بخش  .2

 تاریخ     /      /            امضا...................................................  نام و نام خانوادگی کارشناس گروه 

 : )ها( اعالم نمره  .4
به حروف و  ……… در این درس به عددوی  یامتحان کتبی به عمل آمد که نمره      /    /        تاریخ در  ……………………………………برای درس  از دانشجو درس اول :

 امضا   /      /             تاریخ  …………………………نام و نام خانوادگی استاد  .باشدمی  ……………………………

و به حروف  ………ی وی در این درس به عدد /      /       امتحان کتبی به عمل آمد که نمره     تاریخ در  ……………………………………از دانشجو برای درس  درس دوم :

 تاریخ     /      /            امضا …………………………نام و نام خانوادگی استاد  .باشدمی  ……………………………

 

 انتخاب واحد  .5

 انتخاب واحد دانشجو در سامانه انجام شد.
 کارشناس امور رایانه

 تاریخ :      /       /        
 امضا

 

 ثبت نمره  .6

 ی دانشجو پس از تأیید استاد در سامانه ثبت شد.نمره
 ها و امتحاناتکارشناس امور کالس

 تاریخ :      /       /       
 امضا

 بایگانی کاربرگ  .7

 ی دانشجو بایگانی شد.کاربرگ در پرونده
 کارشناس بایگانی

 تاریخ :      /       /       
 امضا

 


