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 1 از 1 شماره صفحه: F-2126-1شماره مدرک:  مدیریت امور آموزشی   -1توزیع نسخ : 

 

 دانشجو 

 دانشکده/رشته:  : گروه نام و نام خانوادگي مشاور

تقاضا دارم كه        -------------- ------   رشته   ----------------- ---به شماره دانشجويي    ---- ------- ---------اينجانب  

- - -سال تحصيلي    ---- اول---ال  نيمسليست دروس درج شده است در  ستون دوم در  س  و كه بعنوان پيشنياز  دروس ستون اول جدول زير  در

 عنوان همنياز منظور و اجازه  ثبت نام به اينجانب داده شود.ه ب ---

اخذ نموده و در صورت عدم  )در مرحله حذف و اضافه و حذف نهايي(    بدون حق حذفكنم كه اين درس را در ترم جاري  تعهد مي ضمنا  

 اخذ نمايم.  با اولویت اولو  بدون حق حذفر تمامي نيمسالهاي آينده اين درس را د ،موفقيت در گذراندن اين درس در نيمسال جاري

 هاي گذشته درس پيش نيازنمرات ترم دروس پيرو دروس پيش نياز 

   

   

   

   

 
 امضاي دانشجو تاريخ و 

 

 مشاور گروه

 نظر مشاور: 

 رامضاي استاد مشاو نام و 

  دانشججو مي بايسجت در هر نوبت كه موفب به گذراندن درس پيشجنياز نشجده اسجت در تمامي كوسجها و امتحان درس شجركت نموده باشجد. درس پيش نياز :  1تذكر

نداشته و بايد در تمامي ترم هاي آتي تا زمان اخذ نمره   هيچ مرحله ايدر صورت قبولي اين تقاضا بعنوان هم نياز در نظر گرفته شده و دانشجو حب حذف آنرا در 

 قبولي آن را به طور متوالي انتخاب نمايند.  

  در صججورت تخلد دانشجججو از تکرار درس پيشججنياز به طور متوالي، تمامي دروس وابسججته بعدي از طرف اداره آموزه حذف شججده و دانشجججو حب هي  ونه 

 .يت اين موضوع بر عهده دانشجوستو تمام مسئول  اعتراضي را نخواهد داشت

   آموزه جهت ثبت و درج در پرونده تحويل نمايد.و شوراي آموزشي، دانشجو بايد اين فرم را به   مشاور گروه پس از تائيد   -2تذكر  

 امور آموزش 

 : نظر امور آموزشي 
 

 و پژوهشي آموزشي  معاون امضاي مدير آموزه/نام و 
 تاريخ                                         

 


