ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

ﭘﺮدﯾﺲ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎي ﻓﻨﯽ

ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻢ ﻧﯿﺎز ﺷﺪن دروس ﭘﯿﺸﻨﯿﺎز
اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ
درس
اﺳﺖ در ﻧﯿﻤﺴﺎل

ﺑﻪ ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

داﻧﺸﺠﻮي رﺷﺘﻪ

ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﯿﺸﻨﯿﺎز درس

ﮔﺮوه /داﻧﺸﮑﺪه
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره

ﺗﻘﺎﺿﺎ دارم ﮐﻪ
در ﻟﯿﺴﺖ دروس درج ﺷﺪه

ﺑﻌﻨﻮان ﻫﻤﻨﯿﺎز ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه و اﺟﺎزه ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ داده ﺷﻮد.

ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ و اﻃﻼع از ﻣﻘﺮرات آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺮدﯾﺲ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎي ﻓﻨﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ درس ﭘﯿﺸﻨﯿﺎز را ﻗﺒﻼ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺑﺎر ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده وﻟﯽ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﯽ را اﺣﺮاز ﻧﻨﻤﻮده ام .ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ درس را در ﺗﺮم ﺟﺎري ﺑﺪون ﺣﻖ ﺣﺬف در ﺣﺬف و اﺿﺎﻓﻪ

و ﺣﺬف اﺿﻄﺮاري اﺧﺬ ﻧﻤﻮده و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﮔﺬراﻧﺪن اﯾﻦ درس در ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺟﺎري در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﯿﻤﺴﺎﻟﻬﺎي آﯾﻨﺪه اﯾﻦ درس را
ﺑﺪون ﺣﻖ ﺣﺬف در ﺣﺬف و اﺿﺎﻓﻪ و ﺣﺬف اﺿﻄﺮاري اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﻢ.

اوﻟﯿﻦ ﻧﻮﺑﺖ اﺧﺬ درس ﭘﯿﺸﻨﯿﺎز  :ﻧﯿﻤﺴﺎل

ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

دوﻣﯿﻦ ﻧﻮﺑﺖ اﺧﺬ درس ﭘﯿﺸﻨﯿﺎز  :ﻧﯿﻤﺴﺎل

ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﺿﻤﻨﺎ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﻤﺮه اﺧﺬ ﺷﺪه
ﻧﻤﺮه اﺧﺬ ﺷﺪه
اﻣﻀﺎء داﻧﺸﺠﻮ
ﺗﺎرﯾﺦ

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

و اﻣﻀﺎء اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

و اﻣﻀﺎء ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﮔﺮوه  /داﻧﺸﮑﺪه

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

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

ﻧﺸﺪ ه اﺳﺖ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻼﺳﻬﺎ و اﻣﺘﺤﺎن درس ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ.درس ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز در ﺻﻮرت ﻗﺒﻮﻟﯽ اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻫﻢ ﻧﯿﺎز در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و داﻧﺸﺠﻮ
ﺣﻖ ﺣﺬف آﻧﺮا در ﺣﺬف و اﺿﺎﻓﻪ و ﺣﺬف اﺿﻄﺮاري ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺮم ﻫﺎي 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

ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﻋﺘﺮاﺿﯽ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺗﺬﮐﺮ  :2ﭘﺲ از ﺗﺎﺋﯿﺪ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ ﮔﺮوه  /داﻧﺸﮑﺪه ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﺮم را ﺑﻪ ﺑﺮگ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﯾﺎ ﺣﺬف و اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮد اﻟﺼﺎق ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ آﻣﻮزش

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

ﺑﻪ آﻣﻮزش ﭘﺮدﯾﺲ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.

