
  فرم درخواست برگزاري كلاس حل تمرين مربوط به دانشكده علوم رياضي
*********************************************************************************************************  

  فرم درخواست برگزاري كلاس حل تمرين در نيم سال اول / دوم ....................
احتراما نظر به اينكه جهت تقويت بنيه علمي دانشجويان درس ................................. در دانشكده علوم رياضي نياز به  ،باسلام 

 بدينوسيله خانم / آقا ............................... دانشجوي مقطع ............................. به شماره ،برگزاري كلاس حل تمرين مي باشد 
  ........دانشجويي ........................... و شماره حساب ........................ بانك ملي / تجارت .... شعبه ...............

  را به عنوان مدرس معرفي مي نمايم . خواهشمند است در صورت موافقت مراتب را به اداره آموزش دانشكده اعلام نمائيد . 

  
  كلاس از مورخ : زمان شروع برگزاري 

  روز : 
  ساعت : 

  امضاء و تاريخ                 نام و نام خانوادگي : 
  
  

  معاونت محترم آموزشي دانشكده
باسلام ، احتراما پيشنهاد مذكور مورد موافقت شوراي گروه قرار گرفت . خواهشمند است جهت تنظيم برنامه و مشخص شدن 

  كلاس اقدام لازم مبذول فرمائيد. 

  
  

  مدير گروه                     
  



  آئين نامه مقررات درخواست و برگزاري كلاس هاي حل تمرين دانشكده علوم رياضي
**************************************************************  

 برگزاري كلاس حل تمرين بدون تكميل فرم معرفي (فرم ذيل) از طرف گروه آموزشي مقدور نمي باشد. .١
 تمرين و كلاس هاي جبراني آن در روزهاي تعطيل ميسر نمي باشد.برگزاري كلاس حل  .٢
فرم درخواست كلاس حل تمرين بايد پس از تكميل حداكثر تا پايان مهلت حذف و اضافه به آموزش دانشكده ارسال  .٣

 شود.
 ١٨اكثر كلاس هاي حل تمرين هر درس مي تواند از اولين روز اداري بعد از حذف و اضافه تا پايان ترم تا سقف حد .٤

 ساعت برگزار شود. 
به صورت يك يا دو  ١٥:٤٥لغايت  ١١:٤٥كلاس هاي حل تمرين هر درس از روز شنبه الي چهارشنبه از ساعت  .٥

 ساعت در هفته برگزار مي شود. 
هرگونه تغيير ساعت كلاس حل تمرين بايد با هماهنگي اداره آموزش دانشكده صورت پذيرد در غير اين صورت  .٦

 تمرين غيبت حساب مي شود.براي مدرس حل 
در خصوص برگزاري كلاس هاي تشكيل نشده (جبراني) استاد حل تمرين بايد شخصا به اداره آموزش دانشكده  .٧

 مراجعه و جهت درخواست كلاس و ساعت تشكيل آن هماهنگي نمايد.
 ي باشد.تشكيل هرگونه كلاس حل تمرين مربوط به دانشكده هاي ديگر در دانشكده علوم رياضي ممنوع م .٨
برگزاري كلاس بايد با موافقت استاد درس باشد و مراتب از طرف مدرس حل در صورت هرگونه انصراف از ادامه  .٩

 تمرين به آموزش دانشكده اطلاع داده شود. 
هرگونه جايگزين كردن استاد حل تمرين (به صورت موقت يا دايم) تنها با موافقت كتبي استاد محترم درس امكان  .١٠

 د. پذير مي باش
  معاون آموزشي دانشكده        مدير گروه ..........        استاد درس 

  
........... مدرس حل اينجانب ......................... دانشجوي مقطع ....................... رشته ................. به شماره دانششجويي ............

استاد محترم سركار خانم / جناب آقاي دكتر ................................ تعهد مي نمايم ضمن تمرين ........................... مربوط به 
رعايت مقررات برگزاري كلاس حل تمرين در نيم سال اول / دوم .................. جهت تنظيم برنامه و مشخص شدن ساعت 

  كلاس درس فوق به اداره آموزش دانشكده مراجعه نمايم.
  

  امضاء و تاريخ                       


