مرکز آموزش علمي کارربدي فرهنگ و هنر واحد  33تهران
فرم درخواست معرفي به استاد
 -1اين قسمت توسط دانشجو تكميل شود
اينجانب  .............................................................به کد ملّي  ............................................و شماره دانشجويي  ....................................................................دانشجوي مقطع
 ............................................رشته  .....................................................................که با اخذ درس  .............................................................................به ارزش ( ..............و
 ...............................................به ارزش ) ........واحد درسي (نظري) فارغ التحصيل مي گردم ،خواهشمند است نسبت به ثبت نام و معرفي اينجانب اقدام فرمائيد.
امضاء و تاريخ :

 -2مسئول خدمات آموزشي و امور فارغ التحصيالن
نظر به اينکه دانشجوي فوق با اخذ درس  ........................................................................به ميزان ( .........و  .....................................................................به ميزان  )........در
نيمسال  .. ............سال تحصيلي  ...................فارغ التحصيل مي گردد ،مستدعي است نسبت به معرفي نامبرده به يکي از اساتيد اقدام فرمائيد.
امضاء و تاريخ :

 -3کارشناس برنامه ريزي آموزشي و امتحانات
استاد ارجمند ...............................................
با توجه به اي نکه دانشجوي فوق واجد شرايط اخذ درس به صورت معرفي به استاد مي باشد ،لطفاً نسبت به طرح سوال تا تاريخ  ........................................اقدام
فرمائيد.
امضاء و تاريخ :

 -4تاييد استاد
با توجه به مندرجات فوق با اخذ امتحان درس  ..........................................از دانشجوي فوق ،موافقم ،ضمناً سواالت را تا تاريخ  .....................به مرکز خواهم داد.
امضاء و تاريخ :

 -6کارشناس رايانه
درس مشروحه فوق براي دانشجو در سامانه سجاد به صورت آزمون معرفي به استاد تعريف گرديد.
امضاء و تاريخ :

 -5کارشناس امور مالي و پشتيباني
گواهي مي شود؛ دانشجوي فوق در تاريخ  ..............................................شهريه مربوط به درس معرفي به استاد را به مبلغ  ........................................ريال در مورخ
 ...............................به شماره فيش  .............................................تسويه نموده است.
امضاء و تاريخ :
الزم است دانشجويان در هنگام تکميل فرم موارد ذيل را رعايت نمايند.
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در صورتي دانشجو مي تواند درسي را به عنوان معرفي به استاد اخذ نمايد که ،براي فراغت از تحصيل ،یک یا دو درس صرفاً نظري
باقيمانده داشته باشد.
دانشجو فقط يک ب ار خارج از تقويم مي تواند در امتحان معرفي به استاد شرکت نمايد و در صورت عدم موفقيت فقط مي تواند در امتحانات
پايان ترم شرکت نمايد.

بديهي است عدم رعايت موارد فوق در صورت ايجاد هرگونه اشكال فقط به عهده خود دانشجو خواهد بود.

