شماره فرم PS - 70 :

فرم تقاضای حذف تکدرس

شماره بازنگری D :

مؤسسه آموزش عالی

(حذف اضطراری)

رپدیسان

تاریخ 0131/70/07 :
تــــذکر :

 مطابق ماده  81آییننامه آموزشی دننجوو م تونند حدنکثر تا  5هفته قبل نز نتمام نیمسال تحصیل مربوط نسبت به حذف نضطرنری فقط یک نز دروس
نظری نقدنم کند (نیمسال نول تا پایان آذر ماه و نیمسال دوم تا پایان نردیبهجت ماه م باشد.
 حذف دروس که به صورت همنیاز نخذ شدهنند نمکان پذیر نم باشد.
 تنها نمکان حذف یک درس نظری وجود دنرد و پس نز حذف درس نباید تعدند ونحدهای باقیمانده ورودی 09و قبل نز آن ،کمتر نز  81و ورودی  08و بعد نز آن،
کمتر نز  81گردد.
معاونت محترم آموزشی مؤسسه آموزش عالی پردیسان
بـا الــوم ح رامررم رینجانب
ب شـماره درنشـج ی
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 01م باشم ح ممعهد

م گردم کلی شرریط مرب ط ب اذ رضطررری رر مطالع نم ده ح اائز آن م باشم لذر خ رهشمند رالت دالم ر فرمائید رقدرم الزم مبذح گردد.
نام در

کد در

نام رالماد

تعدرد حراد

تاریخ :

رشم

نظر کارشنا

تعدرد حراد رخذ شده در ترم جاری :

تعدرد حراد باقیمانده در ص رت اذ در :

اذ مجاز م باشد.

تاریخ :

اذ مجاز نم باشد.

نظر رالماد

با اذ در

رمضا :

مهر رمضا:

مزب ر با ت ج ب غیبت درنشج (غیبت درنشج نباید رز  1/01جلسات تشکیل شده بیشمر باشد).

م رفقت م ش د.

تاریخ :

مخالفت م ش د.

مهر رمضا:

آم زش

مدیر گرحه

مزب ر

با ت ج ب حضعیت تحصیل نامبرده ح مقرررت آم زش با اذ در
م رفقت م ش د.

تاریخ :

مخالفت م ش د.

مهر رمضا:

کارشنا

رشم

رم ر مال

مررتب عدم بده درنشج ی مذک ر تایید م گردد.

ضمن رعایت م ررد قان ن (ماده  01آیین نام آم زش ) اذ در

تاریخ :
مهر رمضا:

در الیسمم ثبت گردید.
تاریخ :
مهر رمضا:
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