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  دانشگاه صنعتي شريف   

  مديريت تحصيالت تكميلي

  
  

            شماره دانشجوئي 
  

  

  

  .……………گرايش . ……………دانشكده  ………………..نام استاد راهنما . ……………..……نام و نام خانوادگي 

  مهر مركز ارائه دهندة درس  شماره درس  گروه  واحد

        ـــ          

        ـــ          

        ـــ          

                  

        ـــ          

        ـــ          

        ـــ          

              واحـــد  جمــع  

  :توجـــه 

  .شخص دانشجو استعواقب هرگونه اشتباه به عهده .  منشأ اكثر اشكاالت كارنامه خطاي دانشجو در نوشتن شماره درس، گروه،  شماره دانشجويي و نيمسال و سال تحصيلي مي باشد -١

  .تكميلي دانشكده الزامي است  راهنما و مهر تحصيالت  امضاء استاد -٢

  .رعايت دروس پيشنياز و همزمان الزامي است -٣

  .دانشجو مجاز به گرفتن دروسي كه تاريخ امتحان آنها تالقي دارند نيست -٤

  .ثبت نام نماينددرسی واحد  ١٢واحد تا حداكثر  ٨از حداقل ) راهنما  با توجه به صالحديد استاد(ارشد مجازند دانشجويان كارشناسي -٥

  .التحصيلي مجاز است  واحد فقط در ترم فارغ ٨نام در كمتر از ثبت -٦ 

  

  

  

  

  

  .را در سيستم آموزش تکميل و برای استاد راهنما ارسال کرده باشندنامه نام كنند بايد فرم تعريف پايانپايان نامه ثبتدرس  كه بخواهند درارشد در صورتيكليه دانشجويان كارشناسي -٧

  .كندنام حقي براي او ايجاد نمينام نباشد، انجام ثبتمجاز به ثبت نامهآييندر صورتي كه دانشجويي طبق  -٨

  .ه دانشجو استعواقب ناشي از عدم تكميل برنامه درسي دانشجو به علت حذف درس با توجه به اينكه ممكن است درس مورد نظر در ترم بعد ارائه نشود به عهد -٩

در صورتی که . (نام کنندنامه کامًال به انجام نرسيده است، در هر نيمسال تحصيلی برای آن ثبتنامه تا زمانی که پاياندانشجويان محترم موظفند پس از انتخاب و تصويب موضوع پايانکليه  -١٠

  .)نام به عمل آورد تا منصرف از تحصيل شناخته نشودحد ثبتنامه در صفر وانام کرده الزم است با شماره پاياندانشجو در کل واحدهای پايان نامه قبًال ثبت

در . نام کندارشد تمام وقت بوده و موظف است در هر نيمسال تحصيلی مطابق تقويم دانشگاه در آن نيمسال با توجه به مقررات جاری ثبتدانشجوی شاغل به تحصيل در مقطع کارشناسی -١١

در . ربط در معاونت آموزشی و تحصيالت تکميلی دانشگاه قرار خواهد گرفتگيری در مورد وی فقط در اختيار مراجع ذی، غير مجاز شده و تصميمنام دانشجو در موعد مقررصورت عدم ثبت

  .های مصوب در هر مورد توسط دانشجو الزامی استصورت موافقت با ادامه تحصيل دانشجو، پرداخت هزينه
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  بسمه تعالي
  

  ارشدنام كارشناسيفرم ترميم ثبت
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  )پائيز(نيمسال اول  -١
  )بهار(نيمسال دوم  -٢
  )تابستان(نيمسال سوم  - ٣

  سال تحصيلي    *نيمسال   

*  
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  .الزم است دانشکده نامه نباشد اظهار نظر و تأييد معاونت تحصيالت تكميلينييآتعيين شده در نامي در محدوده   چنانچه تعداد واحد ثبت

  .واحد درس مي باشد.. …………نام در مجاز به ثبت.. …………………………دانشجو بدليل 
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