
  بسمه تعالی

  )صدرا(موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین 

  

  » اخذ درس بصورت معرفی به استادفرم « 

  

  

شوراي برنامه ) به بعد 91براي ورودي (  8/5/91مورخ  803آئین نامه آموزشی دوره هاي کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مصوبه جلسه  8طبق ماده 

عرفی به ریزي آموزش عالی،  در صورتی که دانشجو براي فراغت از تحصیل تنها دو درس نظري باقیمانده داشته باشد، می تواند آن دو درس را بصورت م

  . استاد بگذراند

  . درسی تجاوز نماید واحد 8در صورتی که دو درس معرفی به استاد منتهی به دوره تابستانی شود، سقف واحد نباید از  :تبصره 

  : تذکر مهم 

 قابل ارائه بصورت معرفی به استاد نمی باشد ... و  کلیه دروس عملی از جمله کارگاه و آزمایشگاه ، پروژه ،کارآموزي و تربیت بدنی .  

  

  قسمت توسط دانشجو تکمیل گردداین 
  

.......... ................گرایش ....... ......................دانشجوي رشته ........... ....................................................اینجانب  ......................................مدیر محترم گروه 

متقاضی گذراندن دروس ذیل بصورت معرفی به استاد می باشم و تعهد ..............  ................................به شماره دانشجوئی  .......................مقطع 

  . می نمایم کلیه شرایط مربوط به آن را مطالعه و دارا می باشم

  نام درس  ردیف
  تعداد واحد

  عملی  نظري

1        

2        

  دانشجو امضاء تاریخ تقاضا                                                                                                                               
  

  گردداین قسمت توسط مدیر گروه آموزشی تکمیل 
  

  مخالفت گردید       موافقت گردیدبا درخواست نامبرده  ، پیشنیازي و همنیازي روابط رعایتبا  با توجه به گذراندن دروس مصوب دوره

  ............................. ...............................................................................................................: ......علت مخالت 

  مدیر گروه امضاء تاریخ تائید                                                                                                                           
  

  

  تکمیل گردد، مدیر کل امور آموزشی و تحصیالت تکمیلیاین قسمت توسط 
  

    مخالفت گردید       با توجه به بررسی انجام شده با درخواست نامبرده موافقت گردید 

  امضاء مسئول                         تاریخ تائید                                                                                                   
  

  

  اداره امور مالی تکمیل گردداین قسمت توسط 
  

  .  دروس مذکور پرداخت و دانشجو فاقد بدهی می باشد/ شهریه درس

  تاریخ تائید                        امضاء مسئول                                                                                                            

  

 

 این قسمت توسط کارشناس رشته تکمیل گردد 
  

  امضاءتاریخ و                                                              . دروس مذکور در سیستم جامع آموزشی ثبت گردید/ درس

  امضاءتاریخ و                                                       . معرفینامه و لیست نمره جهت ارائه به استاد مربوطه چاپ گردید

  امضاءتاریخ و                                    .دروس معرفی به استاد بر اساس مقررات آموزشی ثبت سیستم گردید/نمره درس

                                                                                                


