
                                                                                                               

  پردیس دانشکده هاي فنی                                              

  فرم درخواست هم نیاز شدن دروس پیشنیاز

  دانشکده                تقاضا دارم که/به شماره دانشجویی                       دانشجوي رشته                گروه 

  که بعنوان پیشنیاز درس                     به شماره                    در لیست دروس درج شده 

  .داست در نیمسال              سال تحصیلی                 بعنوان همنیاز منظور شده و اجازه ثبت نام به اینجانب داده شو

ضمنا با توجه و اطالع از مقررات آموزشی پردیس دانشکده هاي فنی تائید می نمایم که درس پیشنیاز را قبال حداقل دو بار به شرح ذیل 

بدین وسیله تعهد می کنم که این درس را در ترم جاري بدون حق حذف در حذف و اضافه 

این درس را  آینده ضطراري اخذ نموده و در صورت عدم موفقیت در گذراندن این درس در نیمسال جاري در تمامی نیمسالهاي

  شده   

  نمره اخذ شده   

  

  

  

 مطابق مصوبه شوراي آموزشی پردیس دانشکده هاي فنی دانشجویان می توانند در صورت عدم قبولی در یک درس پیشنیاز در یک نوبت،

بایست در هر دو نوبت که موفق به گذراندن درس پیشنیاز 

قاضا بعنوان هم نیاز در نظر گرفته شده و دانشجو تدرس پیش نیاز در صورت قبولی این 

. آتی تا زمان اخذ نمره قبولی آن بطور متوالی انتخاب نمایند

درصورت تخلف دانشجو از تکرار درس پیشنیاز بطور متوالی ، تمامی دروس وابسته بعدي از طرف اداره آموزش پردیس حذف شده و دانشجو حق 

شکده باید این فرم را به برگ ثبت نام و یا حذف  و اضافه خود الصاق نموده و به آموزش 

دانشکده فرمهاي ثبت نام یا حذف و اضافه اینگونه دانشجویان را جهت بررسی و درج در پرونده 

                                                                                                             

                                             بسمه تعالی                                                                                         

فرم درخواست هم نیاز شدن دروس پیشنیاز

به شماره دانشجویی                       دانشجوي رشته                گروه 

که بعنوان پیشنیاز درس                     به شماره                    در لیست دروس درج شده    به شماره              

است در نیمسال              سال تحصیلی                 بعنوان همنیاز منظور شده و اجازه ثبت نام به اینجانب داده شو

ضمنا با توجه و اطالع از مقررات آموزشی پردیس دانشکده هاي فنی تائید می نمایم که درس پیشنیاز را قبال حداقل دو بار به شرح ذیل 

بدین وسیله تعهد می کنم که این درس را در ترم جاري بدون حق حذف در حذف و اضافه . انتخاب نموده ولی نمره قبولی را احراز ننموده ام

ضطراري اخذ نموده و در صورت عدم موفقیت در گذراندن این درس در نیمسال جاري در تمامی نیمسالهاي

  .بدون حق حذف در حذف و اضافه و حذف اضطراري اخذ نمایم

شده    نمره اخذ     سال تحصیلی                      نیمسال             

نمره اخذ شده         سال تحصیلی                    نیمسال              

  امضاء دانشجو                    

  تاریخ               

مطابق مصوبه شوراي آموزشی پردیس دانشکده هاي فنی دانشجویان می توانند در صورت عدم قبولی در یک درس پیشنیاز در یک نوبت،

بایست در هر دو نوبت که موفق به گذراندن درس پیشنیاز  دانشجو می. درخواست اخذ درس مذکور را به صورت همزمان با دروس وابسته بعدي بنمایند

درس پیش نیاز در صورت قبولی این .نشد ه است در تمامی کالسها و امتحان درس شرکت نموده باشد

آتی تا زمان اخذ نمره قبولی آن بطور متوالی انتخاب نمایند حق حذف آنرا در حذف و اضافه و حذف اضطراري نداشته و باید در تمامی ترم هاي

درصورت تخلف دانشجو از تکرار درس پیشنیاز بطور متوالی ، تمامی دروس وابسته بعدي از طرف اداره آموزش پردیس حذف شده و دانشجو حق 

  

شکده باید این فرم را به برگ ثبت نام و یا حذف  و اضافه خود الصاق نموده و به آموزش ندا/ وزشی گروه پس از تائید استاد راهنما و معاون آم

دانشکده فرمهاي ثبت نام یا حذف و اضافه اینگونه دانشجویان را جهت بررسی و درج در پرونده / کارشناس آموزش گروه 

  نام و نام خانوادگی

  :استاد راهنما

  نام و نام خانوادگی

  دانشکده / و امضاء معاونت آموزشی گروه 

                                                                                                               

                                                       دانشگاه تهران    

به شماره دانشجویی                       دانشجوي رشته                گروه                      اینجانب       

به شماره                         درس             

است در نیمسال              سال تحصیلی                 بعنوان همنیاز منظور شده و اجازه ثبت نام به اینجانب داده شو

ضمنا با توجه و اطالع از مقررات آموزشی پردیس دانشکده هاي فنی تائید می نمایم که درس پیشنیاز را قبال حداقل دو بار به شرح ذیل 

انتخاب نموده ولی نمره قبولی را احراز ننموده ام

ضطراري اخذ نموده و در صورت عدم موفقیت در گذراندن این درس در نیمسال جاري در تمامی نیمسالهايو حذف ا

بدون حق حذف در حذف و اضافه و حذف اضطراري اخذ نمایم

نیمسال             : اولین نوبت اخذ درس پیشنیاز 

نیمسال              : ذ درس پیشنیاز مین نوبت اخود

    .ضمنا کارنامه پیوست می باشد

  

  

  

  

      

       

مطابق مصوبه شوراي آموزشی پردیس دانشکده هاي فنی دانشجویان می توانند در صورت عدم قبولی در یک درس پیشنیاز در یک نوبت،: 1تذکر  

درخواست اخذ درس مذکور را به صورت همزمان با دروس وابسته بعدي بنمایند

نشد ه است در تمامی کالسها و امتحان درس شرکت نموده باشد

حق حذف آنرا در حذف و اضافه و حذف اضطراري نداشته و باید در تمامی ترم هاي

درصورت تخلف دانشجو از تکرار درس پیشنیاز بطور متوالی ، تمامی دروس وابسته بعدي از طرف اداره آموزش پردیس حذف شده و دانشجو حق 

  .هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت

  

پس از تائید استاد راهنما و معاون آم: 2تذکر 

کارشناس آموزش گروه .دانشکده تحویل نماید/ گروه 

.به آموزش پردیس ارسال نماید

نام و نام خانوادگی

استاد راهنما ءو امضا

نام و نام خانوادگی

و امضاء معاونت آموزشی گروه 


