
 

 باسمه تعالي                                                               

 دانشگاه صنعتي شریف ـ پردیس بین الملل تهران                               

 فرم مشاوره با استاد راهنما براي انتخاب واحد )مقطع كارشناسي(
 (دانشجو)براي  دومنسخه 

 شود: اين قسمت توسط دانشجو تكميل مي

  دانشجويي شماره ……      ………………………………نام و نام خانوادگي 

 / معدل نيمسال گذشته:               /  معدل             حد گذرانده:تعداد وا

پيشنهاد اخذ درس از بين دروس  939  -9 تحصيلي سال    تابستان   دوم  نام نيمسال اولبراي ثبت

 زير را دارم.

 درس 
تعداد 
 واحد

 نظر استاد راهنما  نياز درسپيش

 نام شماره
گذرانده 

 شده

ترم 
جاري 
 دارم

پيش 
نياز 
 ندارد

 موافق 
اخذ 
 حتمي

 مالحظات مخالف

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

   واحد قابل اخذ و حداكثر تعداد   با توجه به معدل و وضعيت تحصيلي دانشجو، حداقل تعداد واحد قابل اخذ 

 است. 

 واحد اخذ كند.  تعداد شود دانشجو از بين دروس موافقت شده )موافق + اخذ حتمي( در جدول باال، توصيه مي

 ساير توضيحات:

 

 

   شده داده سيستم در نامثبت اجازه ………… تاريخ ………………امضاء  …………………استاد راهنما 

 

 باسمه تعالي                                                               

 دانشگاه صنعتي شریف ـ پردیس بین الملل تهران                               

 وره با استاد راهنما براي انتخاب واحد )مقطع كارشناسي(فرم مشا
 استاد()براي  اول نسخه

 شود: اين قسمت توسط دانشجو تكميل مي

  دانشجويي شماره ………      ……………………………نام و نام خانوادگي 

 / معدل نيمسال گذشته:               /  معدل             تعداد واحد گذرانده:

پيشنهاد اخذ درس از بين دروس  939  -9 تحصيلي سال    تابستان   دوم  نام نيمسال اولبراي ثبت

 زير را دارم.

 درس 
تعداد 
 واحد

 نظر استاد راهنما  نياز درسپيش

 نام شماره
گذرانده 

 شده

ترم 
جاري 
 دارم

پيش 
نياز 
 ندارد

 موافق 
اخذ 
 حتمي

 مالحظات مخالف

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

   و حداكثر تعداد واحد قابل اخذ   نشجو، حداقل تعداد واحد قابل اخذ با توجه به معدل و وضعيت تحصيلي دا

 است. 

 واحد اخذ كند.  تعداد شود دانشجو از بين دروس موافقت شده )موافق + اخذ حتمي( در جدول باال، توصيه مي

 ساير توضيحات:

 

 

 

 

سيستم داده شده  در نامثبت اجازه ………… تاريخ ………………امضاء  …………………استاد راهنما 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رعایت سقف مجاز انتخاب واحد الزامي است

 
 

 

 00/21 -00/10معدل كل   00/21-99/21معدل كل   00/21معدل كل كمتر از  00/21معدل نیمسال قبل كمتر از  معدل

 11 10 21 21 سقف واحد مجاز

 


