
  بسمه تعالي

  (بدون رعايت پيش نياز) واحدي –اخذ درس ساليفرم درخواست 
        براي آن ها الزم است) در  ي و هم نيازيانتخاب درس وابسته (درسي كه رعايت پيش نيازآموزشي در  آيين نامه فقط درس / دروسي از شمول )1

               حداقل يك مرتبه مردود شده باشد (يا حذف پزشكي كرده باشد) ون درس آدر قبالً دانشجو  :نيمسال هاي آتي خارج مي شود كه اوالً
  .ارائه شودواحدي  -سالي به صورت نظر درس / دروس مورد :ًثانيا

مدير گروه   اد راهنما،است نسبت به اخذ تائيديهبايد  واحدي فوق الذكر (مطابق فرم ذيل)  –سالي اخذ درس براي  حضوري  درخواستارائه دانشجو پس از  )2
 تحويل كارشناس آموزشي دانشكده نمايد تا نسبت به انتخاب واحد درس مورد نظر اقدام شود.آن را و  مودهاقدام نو رياست دانشكده 

مسئوليت پيگيري انتخاب . اقدام نمايدآن نسبت به اخذ  ود ارايه ش واحدي پيش نياز -ساليتحصيلي كه درس انشجو متعهد مي شود كه در اولين نيمسال د )3
ضوابط فوق الذكر، هيچ حقي را براي دانشجو و يا دانشكده ايجاد نخواهد كرد و اداره و عدم رعايت د درس مذكور بر عهده آموزش دانشكده ها مي باش

 قدام خواهد كرد.اصالح انتخاب واحد نيمسال مورد نظر دانشجو ا و رأساً نسبت به تغيير آيين نامه انتخاب واحد بر اساس آموزش 

واحد گذرانده كه در ترم قبلي مشروط نبوده و احتمال فارغ التحصيلي در دو ترم آينده براي آنها وجود دارد، در صورت  100دانشجوياني با حداقلتبصره: 
   واحدي پيش نياز نيز مي توانند از مزاياي اين مصوبه برخوردار شوند.-مردودي در درس سالي عدم

و دانشجو ملزم است با رعايت نكات  وجود نداردنياز از طريق سامانه سما واحدي بدون رعايت پيش  –انتخاب درس ساليامكان توجه: 
  به صورت حضوري نسبت به انتخاب درس مزبور اقدام نمايد. ذيل و با تكميل فرم فوق تذكر داده شده 
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دانشجوي رشته  :                                                                          :اره دانشجوييبه شم                                          :)نام و نام خانوادگي( اينجانب
    ....................... واحدي -سالي درخواست اخذ درسبا علم به نكات فوق الذكر            :تعداد واحد گذراندهو                        :كل معدلبا   

 .نمايمآن اقدام  اخذاً نسبت به بدون هيچ گونه اعتراضي شخص،                 پيش نياز         را دارم و متعهد مي شوم در اولين نيمسال ارايه درس

  □حذف پزشكي كرده ام    □مردود شده ام       اول /دوم           را قبالً در نيمسال       الزم به توضيح است كه درس پيش نياز                  
  بررسي گردد.        با نظر مساعد خواهشمند است درخواست اينجانب

  ءتاريخ و امضا                                                                                                               

  

  

  

  اريخ و امضاءت                                   تاريخ و امضاء        

 استاد راهنمانظر  - 2 دانشكدهكارشناس آموزشينظر -1

  

  

      
 تاريخ و امضاء                                  

                         
  تاريخ و امضاء              

 اداره آموزش نظر كارشناس - 4 / مديرگروهرئيس دانشكدهنظر-3

  

  تحصيلي        دوم سالبراي نيمسال اول/ بدون رعايت پيش نياز                     واحدي           -با توجه به موارد مطرح شده توسط دانشجو و دانشكده، انتخاب درس سالي

                   است.  □غير مجاز     □مجاز    براي دانشجو 

  آموزشتاريخ و امضاء مدير                                                                                                                                                 

 نظر اداره آموزش-5


