وزارت علوم تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن

فرم اخذ درس و نمره به صورت معرفی به استاد

شماره..................:
تاریخ...................:

غیر انتفاعی-غیر دولتی

تذکر:
 در صورتی که دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها یک درس (برای ورودی  09و ماقبل)و یا دو درس (برای ورودی  09و مابعد)باقیمانده داشته باشد با نظر
موسسه می تواند امتحان آن درس را به صورت معرفی به استاد بگذراند.
 درس عملی،امتحان معرفی به استاد ندارد و دانشجو درس نظری-عملی را به شرط اینکه قبال افتاده باشد ،می تواند بصورت معرفی به استاد اخذ نماید.
 دانشجو موظف است مبلغ نصف شهریه ثابت به اضافه شهریه متغیر درس مورد نظر را پرداخت نماید.
 تاریخ دریافت نمره معرفی به استاد تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو محسوب می شود.
کارشناس محترم گروه آموزشی
احتراما اینجانب........................دانشجوی رشته.........................مقطع.................به شماره دانشجویی.............متقاضی گذراندن دروس ذیل به صورت
معرفی به استاد در نیمسال(اول □دوم□ تابستان□ ) سال تحصیلی...........می باشم و تعهد مینمایم کلیه شرایط مربوط به آنرا مطالعه و دارا می باشم لذا

دانشجو

خواهشمند است اقدامات الزم را معمول فرمایید.
کد درس

نام درس

تعداد واحد

تاریخ و امضا دانشجو

کارشناس آموزش

مدیر محترم گروه آموزشی .......................
دانشجوی نامبرده تمامی شرایط معرفی به استاد را دارا می باشد و با گذراندن درس فوق فارغ التحصیل میشود .ضمنا کارنامه دانشجو به پیوست جهت
بررسی ارسال می گردد.
مهر تاریخ امضاءکارشناس آموزش
معاون محترم آموزشی

مدیر گروه

با توجه به اینکه دانشجوی فوق الذکر حائز شرایط جهت اخذ درس به صورت معرفی با استاد می باشد ،استاد درس ایشان
آقای/خانم..........................معرفی می گردد.
تاریخ و امضا مدیر گروه

مالی

معاون اداری

معاون محترم آموزشی
نامبرده شهریه مربوط به درس معرفی به استاد را پرداخت کرده است.
مهرتاریخ و امضا ء معاون اداری مالی
معاون محترم آموزشی

استاد درس

احتراما درس معرفی به استاد ایشان در تاریخ..................ساعت....................برگزار شد و نمره به درس معرفی به استاد ایشان به عدد ....................و به
حروف...................می باشد.برگه سوال آزمون و پاسخنامه به پیوست می باشد.
امضا و تاریخ

معاون آموزشی

کارشناس محترم ثبت نمرات آموزش
موارد مندرج فوق الذکر مورد تایید است.نسبت به ثبت نمره اقدام و به بایگانی جهت درج در پرونده دانشجو تحویل گردد.
معاون آموزشی
تاریخ و امضا

آموزش

مسئول ثبت نمرات

معاون محترم آموزشی
در تاریخ ........................نمره ایشان در سامانه آموزشی ثبت و به بایگانی جهت درج در پرونده دانشجو تحویل گردید.
تاریخ و امضای مسئول ثبت نمرات
این فرم در دونسخه تکمیل می گردد -9:بایگانی در پرونده دانشجو  -2امور مالی جهت پرداخت حق الزحمه مدرس

