باسمه تعالی

فزم اخذ درس به صورت معزفی به استاد (خودخوان)
/

تاریخ:

اداره آموسش:

/

تا سالم ،تِ عطض هیضساًس ایٌجاًة  ......................................................تِ شواضُ زاًشجَیی  .............................زاًشجَی زٍضُ روسانه/نوبت دوم ضشتِ ........................................

تاکٌَى تعساز ٍ ............احس زضسی ضا تا هیاًگیي کل  ................زض هست ً ..........یوسال تحصیلی گصضاًسُام .تا تَجِ تِ لفل ًوطات زضٍس الظم جْت فاضغالتحصیلی تِ غیط
اظ یک /زٍ زضس غیطعولی ایٌجاًة ،زضذَاست زاضم زضس/زضٍس ظیط ضا تِ صَضت هعطفی تِ استاز جْت ًیوسال  ......................اذص کٌن .زض ضوي تط ایي اهط ٍالفن کِ
تاضید فاضغ التحصیلی ایٌجاًة ،آذطیي تاضید لفل ًوطُ زضس تَسط استاز زض سیستن گلستاى است.
ردیف

شواره درس

نام درس

1
2

اهضاء دانشجو
مدیز محتزم گزوه........................................................ :

تاریخ:

/

/

تا تَجِ تِ تطضسی الظم ،تِ استحضاض هیضساًس زض سطفصل ضشتِ  ........................................................تعساز ٍاحس الظم جْت فاضغ التحصیلی  .....................است کِ زاًشجَ
تواهی زضٍس الظم ضا تِ غیط اظ یک زضس /زٍ زضس فَق گصضاًسُ ٍ ّیچ زضس ًاتوام  /ازاهِزاض تطای ٍی تالی ًواًسُ است .ضوي اعالم هحمك شسى شطایط اذص زضٍس
تِ صَضت هعطفی تِ استاز ،ذَاّشوٌس است زض ذصَص تعییي استاز زضس السام الظم صَضت گیطز.
نام و نام خانوادگی و اهضاء استاد هشاور دانشجو:

نام و نام خانوادگی و اهضاء کارشناسآهوسش:
استاد محتزم درس اول جناب آقای /سزکار خانم .......................................................

/

تاریخ:

/

استاد محتزم درس دوم جناب آقای /سزکار خانم ....................................................
احتطاهاً ذَاّشوٌس است هَافمت ذَز تا اذص زضس فَق تِ صَضت هعطفی تِ استاز ضا اعالم فطهاییس .شایاى شکط است آذطیي فطصت لفل ًوطُ زضس هعطفی تِ استاز
تَسط استاز زضس ،تاضید  .......................است ٍ تاضید آذطیي لفل ًوطُ هعطف ی تِ استاز زض ًیوسال تاتستاى  6/30هیتاشس .زض ضوي تِ اطالع هیضساًس زض صَضتی کِ
ًوطُ زضس هعطفی تِ استاز زاًشجَ زض ًیوسال اٍل تا  30هْط ٍ زض ًیوسال زٍم تا  11اسفٌس اظ سَی استاز زضس لفل گطزز ،تطای زاًشجَ تطم کاهل هحسَب ًگطزیسُ
ٍ زاًشجَ هشوَل پطزاذت شْطیِ ثاتت ٍ آهَظش ضایگاى ًرَاّس شس.
هزبوط به درس اول

هزبوط به درس دوم

نام و نام خانوادگی و اهضاء هدیزگزوه:

نام و نام خانوادگی و اهضاء هدیزگزوه:

مدیز محتزم گزوه........................................................ :

تاریخ:

/

/

 .1تسیيٍسیلِ هَافمت ذَز ضا تا اذص زضس  ...........................................تِ صَضت هعطفی تِ استاز تَسط زاًشجَی فَق الصکط اعالم ًوَزُ ٍ ًوطُ ًْایی ایي زضس تالفاصلِ
پس اظ اذص آظهَى اظ زاًشجَ زض سیستن گلستاى ثثت ٍ لفل ذَاّس شس.
نام و نام خانوادگی و اهضاء استاد درس اول:

 .2تسیيٍسیلِ هَافمت ذَز ضا تا اذص زضس  ...........................................تِ صَضت هعطفی تِ استاز تَسط زاًشجَی فَق الصکط اعالم ًوَزُ ٍ ًوطُ ًْایی ایي زضس تالفاصلِ
پس اظ اذص آظهَى اظ زاًشجَ زض سیستن گلستاى ثثت ٍ لفل ذَاّس شس.
نام و نام خانوادگی و اهضاء استاد درس دوم:

/ /
هتماضی هحتطم زضس تِ صَضت هعطفی تِ استاز آلای  /ذاًن  ...........................................................تِ شواضُ زاًشجَیی  ..................................تاریخ:
زضس /زضٍس طثك جسٍل فَق تا گطٍُ  ......تا ٍضعیت زضس هعطفی تِ استاز اضائِ گطزیس ٍ ًام استاز هحتطم ًیع ثثت گطزیس .شوا هَظف تِ اًجام ّواٌّگی تا استاز
زضس تطای اهتحاى ،حساکثط تا هَضخ ( ........................طثك تمَین آهَظشی ) ّستیس  .عسم ثثت ٍ لفل ًوطُ اظ سَی استاز زضس تا تاضید فَق تاعث اذص ًوطُ صفط زض زضس
هعطفی تِ استاز ذَاّس شس.
کارشناس اداره آهوسش:
توجه :کارشناس اداره آهوسش هوظف است پس اس ثبت درس  ،فزم حاضز را در سیستن آهوسشی گلستاى بارگذاری نواید.

