بسمه تعالی

دانشگاه تهران – پردیس علوم
گردش کار دوره کهاد
 -۱مراجعه به معاون آموزشی دانشکده/گروه اصلی و ارائه
درخواست کهاد رشته مورد عالقه (دانشجو)
 -۲بررسی محدوه نیمسال های مجاز برای آغاز دوره کهاد ،معدل
کل و عدم مشروطی دانشجو مطابق شیوه نامه مصوب توسط اداره
آموزش دانشکده اصلی.
 -۳تایید درخواست توسط استاد راهنما ،مدیر گروه/بخش و
تایید نهایی معاون آموزشی دانشکده/گروه اصلی.
 -۴مطالعه آیین نامه و جزئیات دوره کهاد در دانشکده/گروه
میزبان و آشنایی کامل با مقررات آن (امضای دانشجو).
 -۵فرستادن درخواست دانشجو به معاونت آموزشی دانشکده/گروه
میزبان برای تایید در خواست (اداره آموزش دانشکده اصلی)
 -۶ارائه درخواست دانشجو به همراه تاییده ها به اداره کل
آموزش دانشگاه پس از تایید دانشکده های اصلی و میزبان جهت
ثبت دوره برای دانشجو (اداره آموزش دانشکده میزبان).
 -۷ارائه تاییدیه دانشگاه مبنی بر ثبت دوره برای دانشجو و
اعالن به دانشکده/گروه های اصلی و میزبان.
 -۸معاون آموزشی دانشکده/گروه میزبان استاد راهنمای دانشجو
در آن دانشکده محسوب می گردد.
 -۹اعالم پایان دوره کهاد توسط معاون آموزشی دانشکده میزبان
بالفاصله پس از ثبت نمرات دروس کهاد دانشجو و ارسال آن به
رئیس اداره کل آموزش پردیس میزبان ،معاون آموزشی پردیس و
اداره کل آموزش دانشگاه.
 – ۱۰تایید و اعالن پایان دوره کهاد توسط اداره کل آموزش
دانشگاه به پردیس/دانشکده/گروه اصلی برای درج در پرونده
دانشجو و صدور گواهینامه قانونی هنگام دانش آموختگی از
دوره اصلی.

بسمه تعالی

دانشگاه تهران – پردیس علوم
کار برگ دوره کهاد
دانشجوی رشته
اینجانب
به شماره دانشجویی
در پردیس/دانشکده
درخواست ثبت نام برای دوره کهاد در رشته
را دارم .آیین نامه دوره
پردیس/دانشکده
های کهاد دانشگاه تهران را مطالعه کرده ام و آگاهی از همه مقررات
مربوط به آن را تایید می نمایم .مسئولیت رعایت جزییات مندرج در
آخرین شیوه نامه دوره های کهاد مصوب دانشگاه که در تارنمای دانشگاه
تهران در دسترس است بر عهده اینجانب می باشد.
تاریخ:

امضای دانشجو:

دانشکده  /پردیس مبداء دانشجو :
بدینوسیله با درخواست خانم/آقای
دانشجوی رشته
برای ثبت نام در دوره کهاد رشته
پردیس  /دانشکده

به شماره دانشجویی
موافقت می گردد.
تاریخ:

امضای استاد راهنمای دانشجو:
امضای معاون آموزشی دانشکده/پردیس

تاریخ:

مبداء :

تاریخ:

امضای رئیس اداره آموزش پردیس/دانشکده مبداء :

دانشکده  /پردیس مقصد دانشجو :
بدینوسیله با درخواست خانم/آقای
دانشجوی رشته
برای ثبت نام در دوره کهاد رشته
پردیس  /دانشکده

به شماره دانشجویی
موافقت می گردد.

امضای مدیر گروه در دانشکده میزبان:

تاریخ:

امضای رئیس اداره آموزش پردیس/دانشکده میزبان:

تاریخ:

امضای معاون آموزشی

دانشکده میزبان:

تاریخ:

