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اطالعات دانشجو
اینجانب ..........................................فرزند ........................به کد ملی .......................................به شماره دانشجویی ..................................رشته
 ................................دوره روزانه شبانه متقاضی اخذ دروس معرفی به استاد در نیمسال  ...........سال تحصیلی ............................
طبق جذول ذیل میباشم.ضمناً متعهد میشوم براساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه دارای کلیه شرایط اخذ دروس معرفی به
استاد میباشم و از کلیه مراحل و فرمهای مربوطه مطلع هستم .در غیر اینصورت کلیه تبعات بعدی آن را به عهده میگیرم.
همچنین متعهد میگردم با اخذ  2درس تئوری ،کلیه دروس دوره کارشناسی اینجانب جهت فارغالتحصیلی در نیمسال مذکور به
اتمام میرسد .و از منابع و تاریخ امتحانی دروس فوق از طریق اساتید مربوطه مطلع گردیدهام.
امضاء دانشجو تاریخ
اداره آموزش دانشگاه
به اطالع میرسانددانشگاه
دانشجوی نامبرده مجاز به اخذ دروس معرفی به استاد طبق جدول ذیل و تمامی شرایط موصبه شورای آموزشیی
را دارا میباشد لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به اخذ دروس مذکور اقدام نمایند.
بازه زمانی امتحانات :
سه شنبه و چهارشنبه مورخ  22و ( 2231/22/22مختص دانشجویان جهت فارغ التحصیلی تا پایان سال )6931
یا
شنبه  2237/22/21الی چهارشنبه ( 2237/22/23مختص دانشجویان جهت فارغ التحصیلی تا پایان تیر ماه سال )6937
زمانبندی معرفی به استاد تابستان  2237متعاقبا اعالم می گردد.
ساعت برگزاری امتحانات :
ردیف

نام درس

نوبت اول -ساعت  22صبح
واحد

نام استاد

نوبت دوم-ساعت  22بعدازظهر
امضا استاد

تاریخ و ساعت امتحان
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نام و نام خانوادگی مدیر گروه رشته ..........................
امضاء مدیر گروه تاریخ
کارشناس آموزش دانشگاه
اخذ و ثبت نمرات دروس فوق به صورت معرفی به استاد در سامانه ،جهت فراغت از تحصیل دانشجوی مذکور در نیمسال جاری از
نظر اینجانب بالمانع است.
امین مشتاق
مدیر آموزش دانشگاه

 دانشجویان تنها در موارد ذیل قادر به اخذ دروس معرفی به استاد می باشند:
الف) حداکثر  2درس تئوری دانشجو (فارغ از تعداد واحد آن) جهت فراغت از تحصییل نیامبرده بیاقی
مانده باشد ،می تواند آن  2درس را به صورت معرفی به استاد اخذ و آنها را بگذراند و نیاز بیه انتایا
واحد در آن نیمسال تحصیلی ندارند.
) دانشجو در نیمسال آخر تحصیل خود (دانشجویی که با اخذ حداکثر  22واحد در آن نیمسال فیارغ
التحصیل گردد) ،در صورت عدم ارائه  2درس تئوری مورد نیاز خود توسط گروه ،می توانید عیالوه بیر
واحدهای انتاا شده در آن نیمسال تحصیلی،حداکثر  2درس تئوری به صورت معرفی به استاد اخذ و
آنها را بگذراند.

 زمان اخذ معرفی نامه دروس معرفی به استاد دانشجویان از روز شنبه میورخ 2231/22/22
لغایت روز شنبه مورخ  2231/22/23میباشد .خارج از موعد مقرر هیچگونه معرفی نامیهای
توسط اداره آموزش دانشگاه صادر نمیگردد.
 دانشجویان بایستی به سایت آموزش دانشگاه مراجعه نمایند و ضمن دریافیت فیرم اخیذ
دروس معرفی به استاد و تکمیل آن ،نسبت به تحویل آن به اداره آموزش در موعید مقیرر
جهت اخذ دروس اقدام نمایند.
 دانشجو پس از تایید و معرفی استاد دروس معرفی به اسیتاد توسیط میدیر گیروه رشیته
مربوطه ،بایستی کتب ،منابع و جزوات مربوطه را با استاد درس مذکور هماهنگ کرده تا در
تاریخ امتحان با مشکلی مواجه نگردد .اداره آموزش دانشگاه هیچ مسئولیتی در خصیو
هماهنگی بین دانشجو و استاد در رابطه با منابع امتحانی به عهده نمیگیرد.
 دانشجویان موظف هستند در زمان اعالم شده از سیوی واحید آمیوزش دانشیگاه جهیت
شرکت در جلسه امتحان درس مراجعه نمایند(.تعیین زمان امتحان درس بیا نریر اسیتاد
درس ،با هماهنگی گروه آموزشی و واحد آموزش دانشگاه خواهد بود).

مدیریت اداره آموزش دانشگاه گرمسار

