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طبق جذول ذیل میباشم.ضمناً م عهد میشیم براساس مصیبه شیرای آمیزشی دانشگاه دارای کلیه شرایط اخذ دروس معرفجی بجه
اس اد میباشم و از کلیه مراحل و فرمهای مربیطه مطلع هس م .در غیر اینصیرت کلیه تبعات بعدی آن را به عهده میگیرم.
همچنین م عهد میگردم با اخذ  2درس تئیری ،کلیه دروس دوره کارشناسی اینجانب جهت فارغال حصیلی در نیمسال مجذکیر بجه
اتمام میرسد .و از منابع و تاریخ ام حانی دروس فیق از طریق اساتید مربیطه مطلع گردیدهام.
امضاء دانشجو تاریخ

اداره آموزش دانشگاه
به اطالع میرسانددانشگاه
دانشجیی نامبرده مجاز به اخذ دروس معرفی به اس اد طبق جدول ذیل و تمامی شرایط میصبه شیرای آمیزشی را
دارا میباشد لذا خیاهشمند است دس یر فرمایید نسبت به اخذ دروس مذکیر اقدام نمایند.
بازه زمانی امتحانات :
شنبه الی چهارشنبه مورخ  26الی ( 1397/08/30مخ ص دانشجییان جهت فارغ ال حصیلی تا پایان آذر ماه سال )1397
ساعت برگزاری امتحانات :
ردیف

نام درس

نوبت اول -ساعت  10صبح
واحد

نام اس اد

نوبت دوم-ساعت  13بعدازظهر
امضا اس اد

تاریخ و ساعت ام حان

1
2
نام و نام خانوادگی مدیر گروه رشته ..........................
امضاء مدیر گروه تاریخ

کارشناس آموزش دانشگاه
اخذ و ثبت نمرات دروس فیق به صیرت معرفی به اس اد در سامانه ،جهت فراغت از تحصیل دانشجیی مذکیر 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:
حداکثر  2درس تئوری دانشجو (فارغ از تعداد واحد آن) جهت فراغت از تحصیل ناامبرده
باقی مانده باشد ،می تواند آن  2درس را به صورت معرفی به استاد اخذ و آنها را بگذراند و
نیاز به انتخاب واحد در آن نیمسال تحصیلی ندارند.
 زمان اخذ معرفی نامه دروس معرفی به استاد دانشجویان از روز شنبه مورخ 1397/08/05
لغایت روز چهارشنبه مورخ  1397/08/23میباشد .خارج از موعد مقرر هیچگونه معرفای
نامهای توسط اداره آموزش دانشگاه صادر نمیگردد.
 دانشجویان بایستی به سایت آموزش دانشگاه مراجعه نمایند و ضمن دریافات فارم اخاذ
دروس معرفی به استاد و تکمیل آن ،نسبت به تحویل آن به اداره آموزش در موعاد مقارر
جهت اخذ دروس اقدام نمایند.
 دانشجو پس از تایید و معرفی استاد دروس معرفی به اساتاد توساط مادیر گاروه رشاته
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 خصاو
هماهنگی بین دانشجو و استاد در رابطه با منابع امتحانی به عهده نمیگیرد.
 دانشجویان موظف هستند در زمان اعالم شده از ساوی واحاد آماوزش دانشاگاه جهات
شرکت در جلسه امتحان درس مراجعه نمایند(.تعیین زمان امتحان درس باا نرار اساتاد
درس ،با هماهنگی گروه آموزشی و واحد آموزش دانشگاه خواهد بود).

مدیریت اداره آموزش دانشگاه گرمسار

