فرم درخواست درس معرفی به استاد

درخواست دانشجو

کارشناس محترم گروه .........................................................:
احتراما اینجانب  ..............................................دانشجوی رشته ................................................مقطع ............................................به شماره دانشجویی
.......................................که با اخذ درس /دروس زیر دانش آموخته می گردم .درخواست دارم نسبت به ثبت نام و معرفی اینجانب اقدام نمایید.
 )1نام درس ..............................................:به میزان  .............واحد نظری /نظری عملی
تاریخ و امضای دانشجو:
 )2نام درس ..............................................:به میزان  .............واحد نظری /نظری عملی
مدیر محترم گروه جناب آقای  /سرکار خانم.....................................:

کارشناس گروه مربوطه

نظر به اینکه دانشجوی فوق با اخذ دروس زیر در نیمسال  .............سال تحصیلی  ...........-..........دانش آموخته می گردد ،مستدعی است
نسبت به معرفی نامبرده به یکی از استادان گروه اقدام فرمایید.
انتخاب واحد درس/دروس معرفی به استاد در سیستم ثبت گردید.
 )1امتحان درس  ..........................به میزان  ..............واحد در مورخ  ......../......../......ساعت  ......... : ........برگزار می گردد.
 ) 2امتحان درس  ..........................به میزان  ..............واحد در مورخ  ......../......../......ساعت  ......... : ........برگزار می گردد.
تاریخ و امضای کارشناس گروه مربوطه :

مدیر گروه مربوطه

استاد محترم جناب آقای /سرکار خانم.............................................:
با توجه به اینکه دان شجوی فوق با اخذ ،دروس برر سی و تایید شده تو سط کار شناس گروه دانش آموخته می گردد ،لطفا ن سبت به طرح
سوال تا تاریخ ............../............/..........اقدام الزم مبذول فرمایید.
تاریخ و امضای مدیر گروه مربوطه :
مدیر آموزش و پژوهش:

استاد

با توجه به مندرجات فوق با اخذ امتحان درس /دروس فوق االشاره از دانشجو موافق و ضمنا سواالت را در مورخ  ........../........./........تحویل
مدیر آموزش و پژوهش خواهم داد.

تاریخ و امضای استاد :

مدیر

آموزش و پژوهش

کارشناس مالی -دانشجویی:
دانشجوی فوق با اخذ درس  ................................................به میزان  ............واحد در نیمسال  .........سال تحصیلی  ............-.........به عنوان معرفی
به استاد دانش آموخته می گردد .لطفا نسبت به تایید مالی نامبرده اقدام فرمایید.
(مبلغ قابل پرداخت)...................................................:

تاریخ و امضای مدیر آموزش و پژوهش:

امورمالی -دانشجویی

کارشناس

آموزش و پژوهش

مدیر

مدیر آموزش و پژوهش :
بدینوسیله گواهی می گردد ،نامبرده شهریه ثابت و متغیر خود را طبق فیش  .........................................به مبلغ  ...........................................ریال
در تاریخ  ........ /........./.........به شماره حساب  ................................................بانک  ...............................................واریز نموده است.
تاریخ و امضای کارشناس مالی  -دانشجویی:
با توجه به موارد فوق نمره درس /دروس زیر براساس برگه پاسخنامه دانشجو و تایید نمرات توسط استاد ،در سیستم ثبت گردید.
 )1نمره درس ( ..............................................به عدد)( ..............به حروف)........................................
 ) 2نمره درس ( ..............................................به عدد)( ..............به حروف)........................................
تاریخ و امضای مدیر آموزش و پژوهش:
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