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 اداره خدمات آموزشي              انشگاه صنعتي شريفد   

 مديريت تحصيالت تكميلي
  

              شماره دانشجوئی 
 

 .…………………دانشكده  …………………………. نام استاد راهنما .. …………..……نام و نام خانوادگی 

 

 مهر مرکز ارائه دهندة درس شماره درس گروه واحد

      

 ـــ
   

        واحدهاي باقيمانده جمـع 

 
با رعایت مقررات مورد استفاده قرار گرفته که باید در دو برگ تنظـم  گـردد.  هـر دو بـرگ را دانشـجو       ،این فرم جهت حذف فقط یک درس

افـت داشـته و بـه    پس از تكممل و تأیمد استاد راهنما و دانشكده به اداره خدمات آموزشی ارائه داده و فرم مخصـو  دانشـجو را مهـر شـده دری    

 عنوان مدرک حذف نزد خود نگه می دارد.

 تذكـــر:
 باشد. سممنار نمی امتحان جامع، دستمار آموزشی، رساله ودانشجو مجاز به حذف دروس  -1

مق جهت حذف صحمح درس در نوشتن شماره و گروه و واحد درس دقت الزم را بعمل آورده و جهت اطممنان با فرم تثبمت نهایی خود تطب -4

 نمائمد.

مطـابق تقـوی  آموزشـی آن نممسـال      ،حذف درس در هر نممسال فقط براي یک درس در زمان تعممن شده از سوي اداره خـدمات آموزشـی   -5

 پذیر است. امكان

و در جـدول زیـر دالیـل موجـه     شود،  واحد( 9)کمتر از حد نصاب تعممن شده  ،در صورتی که تعداد واحدها پس از حذف درس مورد نظر -2

خارج از کنترل دانشجو به طور کامل شرح داده شود و مستندات )در صورت وجود( پموست شده و به تأیمد اسـتاد راهنمـا و معـاون تحصـم ت     

 تكمملی دانشكده رسانده شود.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 مهر اداره خدمات آموزشي                             دهمهر دانشكمعاون تحصيالت تكميلي و  ءامضا                             امضاء استاد راهنما         

 

 بسمه تعالي
 

 دکتری (W) تکدرس فرم حذف
 

 :دانشجو دالیل و مستندات ،توضیحات
..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

................................................................................ 
 ندارد                                       دارد                         مدارک پیوست              

  اینجانب  ......................................  با آگاهی کامل از آیمن نامه دکتري دانشگاه درخواست حذف درس را دارم.    

 : امضاء دانشجوتاریخ و 

ش
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نس
 

 سال تحصملی   نممسال

http://www.sharifgradschool.ir/
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 اداره خدمات آموزشي              انشگاه صنعتي شريفد   

 مديريت تحصيالت تكميلي
  

              شماره دانشجوئی 
 

 .…………………دانشكده  …………………………. نام استاد راهنما .. …………..……نام و نام خانوادگی 

 

 مهر مرکز ارائه دهندة درس ماره درسش گروه واحد

      

 ـــ
   

        جمـع واحدهاي باقيمانده 

 
این فرم جهت حذف فقط یک درس، با رعایت مقررات مورد استفاده قرار گرفته که باید در دو برگ تنظـم  گـردد.  هـر دو بـرگ را دانشـجو      

مات آموزشی ارائه داده و فرم مخصـو  دانشـجو را مهـر شـده دریافـت داشـته و بـه        پس از تكممل و تأیمد استاد راهنما و دانشكده به اداره خد

 عنوان مدرک حذف نزد خود نگه می دارد.

 تذكـــر:
 باشد. سممنار نمی امتحان جامع، دستمار آموزشی، رساله ودانشجو مجاز به حذف دروس  -1

را بعمل آورده و جهت اطممنان با فرم تثبمت نهایی خود تطبمق  جهت حذف صحمح درس در نوشتن شماره و گروه و واحد درس دقت الزم -4

 نمائمد.

مطـابق تقـوی  آموزشـی آن نممسـال      ،حذف درس در هر نممسال فقط براي یک درس در زمان تعممن شده از سوي اداره خـدمات آموزشـی   -5

 پذیر است. امكان

در جـدول زیـر دالیـل موجـه و     شود،  واحد( 9)حد نصاب تعممن شده کمتر از  ،در صورتی که تعداد واحدها پس از حذف درس مورد نظر -2

خارج از کنترل دانشجو به طور کامل شرح داده شود و مستندات )در صورت وجود( پموست شده و به تأیمد اسـتاد راهنمـا و معـاون تحصـم ت     

 تكمملی دانشكده رسانده شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 مهر اداره خدمات آموزشي                             مهر دانشكدهمعاون تحصيالت تكميلي و  ءامضا                             امضاء استاد راهنما         
 

 

 بسمه تعالي
 

 دکتری (W) تکدرس فرم حذف

 :دانشجو دالیل و مستندات ،توضیحات
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

................................................................................ 
 ندارد                                         دارد                       مدارک پیوست              

 اینجانب  ......................................  با آگاهی کامل از آیمن نامه دکتري دانشگاه درخواست حذف درس را دارم.     

 : امضاء دانشجوتاریخ و 
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