دانشگاه تهران
دانشکده فنی
دانشکده مهندسی شیمی

بسمه تعالی
فرم درخوست هم نیاز شدن دروس پیشنیاز
به شماره دانشجویی

اینجانب
به شماره

که درس

رشتهه

که بعنوان پیش نیاز درس

در لیست دروس درج شده است در نیمسال

تقاضتا دار
به شمتاره

بعنوان هم نیاز منظور شتتتتتده و اجتازه بتتت

سال تحصیتلی

نا به اینجانب داده شود.
ضمناً باتوجه به اطالع از مقررات آموزشی دانشکده فنی تائید می نمایم که درس پیش نیاز را قتالً حداقل دوبتار بته شتر
ذیل انهخاب نموده ولی نمره قتولی را احراز ننموده ا  .بدین وسیله مقرر می کنم که این درس در تر جاری بدون حت حت
در ح

و اضافه و ح

اضطراری اخ نموده و درصورت عد موفقیت در گ راندن این درس در نیمسال جاری در تمتامی

نیمسال های آینده این درس را بدون ح ح

و اضافه و ح

در ح

اضطراری ح

نمایم.
تمتامی دروس پتز نیتاز

تذکر مهم :درصورت مشاهده هرگونه تخلف از این درخواست ،آموزش دانشکده نستتت بته حت
مربوط به این تقاضا دراین نیمسال و سنوات آتی اقدا خواهد نمود.
اولین نوبت اخ درس پیش نیاز نیمسال:

سال تحصیلی:

نمره اخ شده

دومین نوبت اخ درس پیش نیاز نیمسال:

سال تحصیلی:

نمره اخ شده:
امضاء دانشجو
تاریخ

نا و نا خانوادگی
و امضاء اسهاد راهنما
نظر شورای آموزشی دانشکده :در جلسه مورخ

تذکر :1مطاب مصوبه شورای آموزشی دانشکده ،دانشجویان می توانند درصورت عد قتولی در یک درس پیش نیتتتتتاز در دو
نوبت ،درخواست اخ درس م کور را به صورت همزمان یا دروس بعدی( پز نیار) بنمایند دانشجو می بایست در هتتتتتر دو
نوبت که موف به گ راندن درس پیش نیاز نشده است در تمامی کالسها و امهحان درس شرکت نموده باشد درس پیش نیتتتتاز
درصورت قتولی این تقاضا بعنوان هم نیاز در نظر گرفهه شده و دانشجو ح ح

آنرا در ح

و اضافه و ح

اضطتتراری

نداشهه و می بایست در تمامی تر های آتی تا زمان اخ نمره قتولی انهخاب نمایند .درصتورت تخلتف دانشجتتتتتو از تکترار
درس پیش نیاز بطور مهوالی ،تمامی دروس پز نیاز از طر

اداره آموزش حت

شتده و دانشتجو حت هیه ونته اعهراضتی

تذکر :2پز از تائید اسهاد راهنما و شورای آموزشی گروه ،دانشجو باید این فر را به برگ بتت نا و یا ح
انطتاق نموده و به آموزش گروه تحویل نماید .کارشناس آموزشی گروه فرمهای بتت نا یا ح
را جهت بررسی و وارد شدن به کامپیوتر مسهقیماً به آموزش کل ارسال می نماید.

و اضافه ختتتود

و اضافه این ونه دانشجویتتتان

