فرم انتخاب درس دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی -بیومکانیک
استاد راهنمای محترم
به استحضار میرساند در ترم اتی درس های زیر برای دانشجویان ارشد بیومکانیک ارائه گردیده اند .خواهشمند است تعداد و الویت درسهای پیشنهادی خود را
برای دانشجوی تحت راهنمایی خود اعالم نمایید .بدیهیست تخصیص نهایی درس به ایشان بر مبنای الزامات و محدودیت های مرتبط با سقف های کمینه و
بیشینه تشکیل کالس ،احتمال همزمانی برگزاری کالس ها و نیز تقدم و تاخر سرفصل ها و سایر موارد موضوعه توسط دبیر تحصیالت تکمیلی بیومکانیک
انجام یافته و مراتب از طریق تصویر تایید شده این فرم به اطالع شما خواهد رسید .لذا خواهشمند است حداقل یک عنوان درس اصلی بیش از تعداد درس
مورد تقاضا در الویت ها اعالم فرمایید .همچنین خواهشمند است با توجه به تغییرات اعمالی در سایت انتخاب واحد که طی ان امکان انتخاب درس بدون
نظارت قبلی گروه محتمل می باشد ،مراتب به اطالع دانشجوی خود برسانید که در صورت انتخاب درس بدون مجوز ،مجبور به حذف و انتخاب درس
تخصیصی خواهد بود که این امر ضمن ایجاد اشکال در برنامه ریزی تشکیل کالس ها ممکن است موجب خسارت مالی یا تاخیر تحصیلی برای وی گردد.

نام درس

سیاالت بیولوژیک

بیومکانیک ارتوپدی

ابزار دقیق

مبانی بیومکانیک

مکانیک پیوسته

ریاضی مهندسی

نام مدرس

دکتر فیروزی

دکتر سپهری

دکتر سپهری

دکتر سپهری

دکتر جبارزاده

دکتر سهیلی

دبیر محترم تحصیالت تکمیلی بیومکانیک
بدینوسیله درس های درخواستی اصلی(بترتیب الویت) و جبرانی برای اقا/خانم
بیومکانیک تحت سرپرستی اینجانب ورودی ترم
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دانشجوی ارشد

بشرح زیر اعالم می گردد:
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درس جبرانی:
در ضمن ایشان در ترم های گذشته درس های اصلی و جبرانی زیر اخذ نموده و وضعیت قبولی در انها بشرح زیر می باشد:

نام درس
نمره ماخوذه

نام و امضاء استاد راهنما/تاریخ
مدیر محترم گروه مهندسی پزشکی
بدینوسیله درس های زیر برای دانشجوی مذکور مورد تایید است .لطفا جهت انتخاب درس با ایشان همکاری نمایید.
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دبیر تحصیالت تکمیلی بیومکانیک

