بسمه تعالي

فرم ترميم ثبتنام كارشناسيارشد

دانشگاه صنعتي شريف

نيمسال *

(فقط دانشجویانی که ثبتنام اصلی را انجام دادهاند ،مجاز به ترمیم هستند).

مديريت تحصيالت تكميلي

سال تحصيلي

* -1نيمسال اول (پائيز)
 -2نيمسال دوم (بهار)
 -3نيمسال سوم (تابستان)

شماره دانشجوئي

نام و نام خانوادگي …………… .……..نام استاد راهنما  ………………..دانشكده …………… .گرایش …………….
واحد

شماره درس

گروه

مهر مركز ارائه دهندة درس

حـــــذف

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

اضافه

ـــ
ـــ
جمــع

واحـــد

توجـــه :
 -1منشأ اكثر اشكاالت كارنامه خطاي دانشجو در نوشتن شماره درس ،گروه ،شماره دانشجویي و نيمسال و سال تحصيلي مي باشد .عواقب هرگونه اشتباه به عهده شخص دانشجو است.
 -2امضاء استاد راهنما و مهر تحصيالت تكميلي دانشكده الزامي است).درخواست هایی که از طریق سامانه آموزش ارسال می شود،امضاء دانشجو کافی است).
 -3رعایت دروس پيشنياز و همزمان الزامي است.
 -4دانشجو مجاز به گرفتن دروسي كه تاریخ امتحان آنها تالقي دارند نيست.

 -5دانشجویان كارشناسيارشد مجازند (با توجه به صالحدید استاد راهنما) از حداقل  8واحد تا حداكثر  12واحد درسی ثبت نام نمایند.
 -6ثبتنام در كمتر از  8واحد فقط در ترم فارغ التحصيلي مجاز است.

چنانچه تعداد واحد ثبت نامي در محدوده تعيين شده در آیيننامه نباشد اظهار نظر و تأیيد معاونت تحصيالت تكميلي دانشکده الزم است.
دانشجو بدليل ………………………… ..مجاز به ثبتنام در ………… ..واحد درس مي باشد.
تاريخ و امضاء

نام معاون تحصيالت تكميلي دانشكده

 -7كليه دانشجویان كارشناسيارشد در صورتيكه بخواهند در درس پایان نامه ثبتنام كنند باید فرم تعریف پایاننامه را در سيستم آموزش تکميل و برای استاد راهنما ارسال کرده باشند.
 -8در صورتي كه دانشجویي طبق آیيننامه مجاز به ثبتنام نباشد ،انجام ثبتنام حقي براي او ایجاد نميكند.
 -9عواقب ناشي از عدم تكميل برنامه درسي دانشجو به علت حذف درس با توجه به اینكه ممكن است درس مورد نظر در ترم بعد ارائه نشود به عهده دانشجو است.
 -10کليه دانشجویان محترم موظفند پس از انتخاب و تصویب موضوع پایاننامه تا زمانی که پایان نامه کامالً به انجام نرسيده است ،در هر نيمسال تحصيلی برای آن ثبتنام کنند( .در صورتی که
دانشجو در کل واحدهای پایان نامه قبالً ثبتنام کرده الزم است با شماره پایاننامه در صفر واحد ثبتنام به عمل آورد تا منصرف از تحصيل شناخته نشود).

 -11دانشجوی شاغل به تحصيل در مقطع کارشناسی ارشد تمام وقت بوده و موظف است در هر نيمسال تحصيلی مطابق تقویم دانشگاه در آن نيمسال با توجه به مقررات جاری ثبتنام کند .در
صورت عدم ثبتنام دانشجو در موعد مقرر ،غير مجاز شده و تصميمگيری در مورد وی فقط در اختيار مراجع ذی ربط در معاونت آموزشی و تحصيالت تکميلی دانشگاه قرار خواهد گرفت .در
صورت موافقت با ادامه تحصيل دانشجو ،پرداخت هزینههای مصوب در هر مورد توسط دانشجو الزامی است.

تاریخ و امضاء دانشجو

تاریخ و امضاء استاد راهنما

مهر تحصيالت تكميلي دانشكده

ثبت نام با تأخیر و خارج از تقویم آموزشی دانشگاه فقط در صورت بروز مشکالت خارج از کنترل دانشجو و تأیید دانشکده و مراجع ذیربط با ارائه مستندات کافی امکان پذیر است.لذا ضمن ارائه
توضیحات الزم در "درخواست دانشجو از مدیریت تحصیالت تکمیلی" در سامانه آموزش مستندات مربوطه را نیز ضمیمه و به همراه این برگه ارسال نمایید.
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