
 دروس عمومیمخصوص  فرم مجوز درس غیرحضوري
 .......................... نیمسال

 

 :مهم اتتذکر
بگذراند که با أخذ و گذراندن آن درس و درس دیگر بـه  » غیرحضوري«تواند یکی از دو درس باقی مانده نظري خود را به صورت می در صورتی دانشجو -1

 .در آن نیمسال فارغ التحصیل گردد »استادمعرفی به «صورت 
در طـول نیمسـال   هیچ یک از دو درس یا یکی از آن دو  در طول نیمسال مشروط بر این است که» غیرحضوري«أخذ و گذراندن درس نظري به صورت  -2

 .ارائه نشده باشد
 .جو وجود داشته باشدنباید منعی براي گذراندن دروس و فراغت از تحصیل دانش مطابق مقررات آموزشی، -3

 .نمره درس را جهت ثبت به آموزش دانشکده خود تحویل دهد موظف است حداکثر تا یک ماه پس از موافقت گروه آموزشی با درخواست وي، دانشجو-4

 .هاي همان رشته تعیین گردند استاد دروس معارف، فارسی و زبان عمومی باید توسط مدیران گروه: توجه
 

 ..........................................  رشته مدیر محترم گروه
 

 جهــــــت ............ نوبــــــت ............................ بــــــه شــــــماره دانشــــــجویی   ............................................. احترامــــــاً، بدینوســــــیله دانشــــــجو   
خواهشمند است با رعایت مقررات، در این خصـوص اقـدام   . گرددخدمتتان معرفی می غیرحضوريبصورت  .................. با کد  ...............................امتحان درس 

 .نمایید
 تاریخ/ امضاء و مهر مسؤول آموزش دانشکده

 ..........................................دروس عمومی   مدیر محترم گروه
 

 .گرددبصورت غیرحضوري خدمتتان معرفی می................ بدین وسیله نامبرده جهت ارائه درس موردنظر با کد  با رعایت مقررات آموزشی،
 

 تاریخ/ امضاء و مهر مدیر گروه رشته
 

 یآموزشامور  محترم  مدیر
 .به اطالع می رساند نامبرده با امور مالی دوره شبانه تسویه حساب نموده است

 تاریخ/ مالی شبانه ولئامضاء و مهر مس
 

 ............................خانم /جناب آقاياستاد گرامی 
 

 .امتحان به عمل آورده و ضمن ثبت نمره در جدول زیر ، برگه امتحانی را پیوست نمایید................................................ خواهشمند است از نامبرده در درس 

 تاریخ/دروس عمومی  امضاي مدیر گروه
 

 
 نمره به حروف نمره به عدد تعداد واحد شماره درس نام درس

 
 
 

    

 
 

 امضاء و مهر مسؤول آموزش دانشکدهدروس عمومی                      امضاي مدیرگروه                                      امضاي استاد
 

 
 اداره خدمات آموزشیکارشناس محترم 

 .مقررات در خصوص ثبت درس اقدام نماییدمطابق 
 تاریخ/امضاي مدیرامور آموزشی

 

 

 :تاریخ
 : شماره


