
 باسمه تعالي

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد
 «  42فرم معرفي نامه ميهماني ماده     »

  مدير محترم گروه
 سالم و احترام با

كارشناساي   دانشاوي    به شماره شناساايي   جانب اينبه استحضار مي رساند 

تيجاه باه ايان كاه     ، باا  آياين ناماه آمييشاي    42به اساتناد مااده     ،  رشته ارشد ناپييسته

 دوم نيمساال اول در  آنهاا را  تقاضا  ميهمااني  ،در اين نيمسال هستمگذراندن آنها موبير به  و ارائه نشده است در اين دانشگاه يير دروس

ـ   سال تحصيلي خياهشامند اسات در رايرو ميا قات     . دارم را  آياد اساممي واداد  ر دانشاگاه  د  31 ـ

  .اداره آمييش اعمم  رماييد عد  بهباقداماو  مراتب را جهت

با اجازه مدديرگروه و نيد      و چنانچه مجبور به اين كار شدم حتماً تغيير دهم در واحد مقصدرا دروس زير  ندارم به هيچ عنوان اجازهضمناً مطلع هستم كه          

مرتكد  شددم مسديو ي      و چنانچه خدال  آن را  اين كار را انجام دهم، نامه جديد از اداره آموزش دانشگاه ود وگرفتن معرفينامه ميهماني خ اصالح معرفي

  .گونه اعتراضي ني  ندارم و حق هيچ دروس بر عهده اينجان  اس  پذيرفته نشدن

 : تاريخ و امضاء    : نام و نام خانيادگي دانشوي 
:تلفن  :آدرس محل سكينت 

 نام درس
 تعداد واحد

 هم نياز پيش نياز
 عملي نظر  

     

     

     

     

     

     

 .به عهده شخص دانشوي مي باشد رعايت پيش نياي و هم نياي دروس و ساير مقرراو آمييشي  :توجه  : واددهاجمع 

 

 : اداره آموزش 
 و احترام با سالم

 نيمساال اول  و نامبرده نيااي باه گذرانادن آنهاا دارد، باا ميهمااني ايشاان در        الذكر در اين دانشگاه ارائه نشده تيجه به اين كه دروس  يقبا      

     . رماييد لطفاً اقداماو اليم را مبذول. شيد ميا قت مي  در دانشگاه آياد اسممي وادد 31 ـ  سال تحصيلي دوم
  :تاريخ و امضاء    :نام و نام خانيادگي مدير گروه 

 

 :اداره برنامه ري ي آموزشي 

  و احترام با سالم

تاا   ميهمااني  شاراي  اداماه تحصايل و   نامه برا  ميهماني اساتفاده ننمايده و   آيين 42نامبرده تاكنين اي ماده  ،با بررسي پرونده تحصيلي دانشوي     

اقادام اليم   دروس درخياساتي لطفاً در خصيص ثبات   .را دارد 31 ـ  سال تحصيلي دوم در نيمسال اولوادد درسي   ................... سقف

 .را مبذول  رماييد

  :تاريخ و امضاء        : نام و نام خانيادگي كارشناس آمييش 
 

 
 :دانشجوي گرامي 

  .تالقي نداشته باشد كنيد ميدر واحد مقصد با دروسي كه در اين دانشگاه اخذ  فوقدقت نماييد كه تاريخ و ساعت امتحان دروس  -1

 .اين زمينه متقبل نخواهد شددر  دروس انتخابي و سقف واحد بر عهده دانشجو بوده و اداره آموزش هيچ گونه مسئوليتينياز  نياز و هم رعايت پيش -2

 .بايستي دقيقاً مطابق با چارت درسي اين واحد باشددر واحد مقصد عنوان درس و تعداد واحد نظري و عملي آن  -3
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