
                                         بسمه تعالی                                    

                                                  معرفی به استاد  یوهفرم اخذ درس به ش              

 تحصیلیدوره های جهت کلیه          

 

 

 -----محترم آموزشی دانشکده  معاون

 

 --------------به شماره دانشجویی  -------------دانشجوی رشته  ----------------خانم /آقای اینجانب احترماً 

معرفی  یوهبه ش ---------------شماره درس  ----------------------ضی اخذ درسمتقا ---------------دوره 

 .فرمائیدمساعدت  خواهشمند است به استاد می باشم.

 

  مضاء دانشجوا                                                                                                                                                                                                          

 

تاریخ :                                                                                                                                                           محترم گروه : رئیس  

 شماره :                                                                                                                                                                                                               

 استاد محترم 
 

------------از خانم /آقای  با توجه به طرح درخواست دانشجو در شورای آموزشی دانشکده و موافقت شورا  خواهشمند است  

 ------------------جهت درس  -------------دانشجوی رشته  -----------------------به شماره دانشجویی 

ضمناً نامبرده مطابق با شیوه نامه جدید اخذ  نمره نامبرده به این معاونت اعالم گردد. ه،امتحان به عمل آورد ----------به شماره 

واجد شرایط اخذ درس می باشد و تا کنون  ----------تبصره  -------------اد ماده ناستاستاد، به درس به صورت معرفی به 

 استفاده نموده است.از این آئین نامه  -----------درس ---------سال در نیم

 

شجو نمشخص گردید مسئولیت عواقب آن بر عهده شخص دامعرفی به استاد عدم احراز شرایط  یآموزشامورمتحان و ارسال نمره به اداره کل تذکر مهم : چنانچه بعد از اخذ ا

 .و دانشکده مربوطه خواهد بود

 

0000آموزشی دانشکده معاون                                                                                                                                                                                                 

مهر و امضاء                                                                                                                                                                                                                      
  

تاریخ :                          وطه ()دانشکده برگزار کننده آزمون مرب ----------محترم آموزشی دانشکده  معاون  

 شماره :                                                                                                                                                                                                                 

 

------------دانشجوی رشته  ------------------از خانم /آقای  ----------احتراماً به استحضار می رساند در تاریخ 

نامبرده به  نمره، امتحان به عمل آمده -------------شماره به  ------------درس  از ------------به شماره دانشجویی

مربوطه سئواالت و پاسخ نامه  تصویر برگ --------می باشد. ضمناً به پیوست  ---------------به حروف  ---------عدد 

 .ارسال می گردد
 

 مسئول درس / رئیس بخش )گروه درس(  

 
 



تاریخ :                                                                                              آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیرازمورمدیر کل محترم ا  

 شماره :                                                                                                                                                                                                             

 

 

 -----------رشته دانشجوی  --------------به شماره دانشجویی  -------------------احتراماً از دانشجو خانم / آقای 

امتحان به عمل آمد و با توجه به گزارش استاد مربوطه و رویت سئواالت  -----------در تاریخ  -------------------درس جهت 

 اعالم می گردد.  -----------به حروف -------- به عدد نمره نامبرده ،و پاسخ نامه آزمون

 

 ه دشی دانشکزآمومعاون                                                                                                                                                                                 

 برگزار کننده آزمون                                                                                                                                                                              

 مهر و امضاء                                                                                                                                                                              
 
 

تاریخ :                                                                                                           ---------آموزشی دانشکده محترم  معاون  

 شماره :                                                                                                                                                                                                              

 

---------به شماره دانشجویی  ---------------نمره آقای / خانم  -----------حتراماً با توجه به اعالم دانشکده ا

شکل معرفی به استاد برگزار گردیده به آزمون نامبرده که  ---------------جهت درس  ----------------دانشجوی رشته 

 .گردیدثبت  -----------------نمره با -----------در نیمسال  ،است

 

 

هگادانش یآموزشامورمدیر کل   

 
  

 


