
 بسمه تعالی 

 فرم درخواست ارائه درس در نیمسال آینده 

 ادر سامانه آموزشی ویژه دانشجویان دکتر
 

این فرم تنها جهت هماهنگی اولیه جهت ارائه دروس در سامانه آموزشی برای آن دسته از دانشجویان دکترایی که مجاز هستند دروس خود رادر : مهم

چ ارائه این فرم به هینسبت به ثبت نام اقدام نماید. تقویم آموزشیپردیس مادر )تهران(بگذرانند بوده و دانشجو موظف است در بازه تعیین شده در 

 . وجه به منزله ثبت نام دانشجو نیست

 :شماره دانشجویی                     اینجانب :               

 ستاد راهنما:نام ا                              دانشجوی دانشکده:                  

 در سامانه آموزشی تعریف گردد. -----------------یلی بنا به نظر استاد راهنما درخواست دارم دروس زیر برای نیمسال اول / دوم  سال تحص

 نام درس ردیف
کد درس در دانشکده 

 )تهران(

شماره 

 گروه

دانشکده ارائه 

 کننده
 نام استاد درس

 مضا مدیر برنامه دانشکده مقصدا

 زیر( 4)برای دروس خارج از دانشکده بند 

1       

2       

3       

4       

5       
 مهم :نکات 

 دانشجو موظف است به رعایت کلیه بندهای آیین نامه دکترا و سایر مصوبات شوراها و زیر کمیته های مربوطه میباشد. .1

 دانشجو موظف است بر اساس تقویم آموزشی با رجوع به سامانه آموزشی جهت ثبت نام اقدام نماید. .2

 رنامه به شرح زیر است:تائید استاد راهنما و مدیر برنامه الزامی است. لیست مدیران ب .3

 صنایع برق شیمی و نفت مواد عمران کامپیوتر مکانیک دانشکده مهندسی

 مصطفوی حاج صادقی غضنفری قربانی خویی همت یار وثوقی مدیر برنامه آقای دکتر

میتوانند  فقط دکترای پردیس کیشدارد. دانشجویان مبدا و مقصد  اخذ درس از دانشکده های دیگر نیازبه تایید مدیر برنامه دانشکده های .4

دروس مربوطه به دانشکده های همکار )مکانیک، کامپیوتر، عمران، مواد، شیمی و نفت، برق، صنایع( را انتخاب نمایندو امکان اخذ درس در 

 سایر دانشکده های دانشگاه صنعتی شریف )مانند شیمی، فیزیک، ریاضی، هوافضا، انرژی و ...( وجود ندارد 

 و ارسال درخواست ناقص حقی برای دانشجو ایجاد نمی نماید. ناقص یا با تاخیر ترتیب اثر داده نخواهد شدواستهای به درخ .5

 

 نام و امضا استاد راهنما                                       نام و امضامدیر برنامه دانشکده   و امضا دانشجو نام 

 تاریخ                 تاریخ             تاریخ        

 تاریخ :

 شماره :

 کد رهگیری:

 نص ه تی شر ف   اگشندا 
 رپدیس نیب الملل  جزرینص ه کیش


