بسمه تعالي

بسمه تعالي

فرم مشاوره با استاد راهنما براي انتخاب واحد

دانشگاه صنعتي شريف

دانشگاه صنعتي شريف
مديريت تحصيالت تكميلي

ن خب دتم (دراي دانشووي د تريا

مديريت تحصيالت تكميلي
اوا ق من توسم دانشوو ترميا شود

تعداد تاحد گذرانده:

دراي ثبن نام نيم ال  ..........سال ت

معدل نيم ال گذشتب:

ي ي  .....................پيشزااد اخذ درس از ديا درتس زور را دارم.
امضاء

تعداد

نام

 -1ثبتتن نتتام زدتتا دتره د تتتری ت گتتوانص
امت ا جامع الزامي اسن.

واحد

گذرانده
شده

ترم

جاري
دارم

/

نظر استاد راهنما
پي ش
نياز

ندارد

موافق

اخذ

مخالف

حتمي

تتم حتتد ن تتاز ازم در ورتتص از زداناتتای متتورد تاويتتد شتتورای ت

مالحظات

تتيالت ترمي تتص قبتتا از ثبتتن نتتام

تاحد درسي از درنامب مناا داقي مانده داشد.

 -3ثبن نام در امت ا جامع داود در نيم الي ب امت ا در م صورت مي گيرد انوام شود.

ي ي معادل  3تاحد مموزشي در درس دستيار مموزشي  TA0ثبن نام نماوزد.

 -5قبا از ثبن نام در رسالب د تري فرم تعروف رسالب دانشوو داود دب اداره ا ت

تعداد تاحد گذرانده:

يالت ترمي ص دانشکاه ت ووا داده شده داشد .

 -6در صتتتورتي تتتب دانشتتتوووي هبتتتق موموآتتتب ممتتتررات ت موتتتيا نامتتتب نتتتا شتتتراوم ثبتتتن نتتتام را نداشتتتتب داشتتتد انوتتتام ثبتتتن نتتتام حمتتتي دتتتراي ات
اوواد نمي زد.

 -7مخروا ما ن درگزاری امت ا جامع نيم ال چاارم ت مخروا ما ن درگزاری دفاع از پيشزااد پژتنشص نيم ال پزوم اسن .
 -8حذف درس امت ا جامع زدا پاوا نامب ت سميزار در زما حذف تردرس امرا پذور ني ن.
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......................................................................................................................... .................................................................................................
نام استاد رانزما  ............................................امضاء  ...................................تاروخ  ...............................اجازه ثبن نام در سي تم داده شد.
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نام ت نام خانوادگي ............................................................ :شماره دانشوووي:
دراي ثبن نام نيم ال  ..........سال ت

تاروخ

پيش نياز

درس
شماره

معدل ا:

ن خب اتل (دراي استاد رانزماا

اوا ق من توسم دانشوو ترميا شود

نام ت نام خانوادگي ............................................................ :شماره دانشوووي:
/
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