
 

 

  مدير محترم گروه

 سالم و احترام با

 بهه شهرارش شساسهايي      دانشجوي  رشته  جانب اينبه استحضار مي رساند 

مجبهور   و ارائه نشدش است در اين دانشگاش زير توجه به اين كه دروس، با آيين نامه آموزشي 55به استساد مادش   

ـ   سال تحصيلي دوم نيرسال اولدر  زير دروس تقاضاي ميهراني ،در اين نيرسال هستمگذراندن آنها به  آزاد ر دانشهگاش  د  31 ـ

  .عدي به ادارش آموزش اعالم فرماييدباقدامات  مراتب را جهت ،خواهشرسد است در صورت موافقت. دارم را اسالمي واحد
 

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          

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

  .و حق هيچگونه اعتراضي ني  ندارم دروس بر عهده اينجانش اس  پذيرفته نشدن

 : تاريخ و امضاء              : نام و نام خانوادگي دانشجو 
:تلفن  :آدرس محل سكونت 

 تعداد واحد نام درس
 هم نياز پيش نياز

 عرلي نظري 

     

     

     

     

     

     

 .به عهدش شخص دانشجو مي باشد نياز دروس و ساير مقررات آموزشيرعايت پيش نياز و هم   :توجه  : جرع واحدها

 

 : اداره آموزش 

 و احترام با سالم

 نيرسهال اول  و نامبردش نيهاز بهه گذرانهدن آنهها دارد، بها ميهرهاني ايشهان در        الذكر در اين دانشگاش ارائه نشدش توجه به اين كه دروس فوقبا      

     .فرماييد لطفاً اقدامات الزم را مبذول. شود موافقت مي  در دانشگاش آزاد اسالمي واحد 31 ـ  سال تحصيلي دوم
  :تاريخ و امضاء    :نام و نام خانوادگي مدير گروش 

 

 :اداره برنامه ري ي آموزشي 

  و احترام با سالم

تها   ميهرهاني  شهراي  ادامهه تحصهيل و   نامه براي ميهراني اسهتفادش نسرهودش و   آيين 55نامبردش تاكسون از مادش  ،با بررسي پروندش تحصيلي دانشجو     

اقهدام الزم   لطفاً در خصوص ثبهت دروس درخواسهتي   .را دارد 31 ـ  سال تحصيلي دوم در نيرسال اولواحد درسي   ................... سقف

 .فرماييدرا مبذول 
  :تاريخ و امضاء        : نام و نام خانوادگي كارشساس آموزش 

 

 
 :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

 .نخواهد شد اين زمينه متقبلدر  نياز دروس انتخابي و سقف واحد بر عهده دانشجو بوده و اداره آموزش هيچ گونه مسئوليتي نياز و هم رعايت پيش -2

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

 .را رعايت نمايد (واحد 12) با اخذ واحد در اين دانشگاه، حداقل واحد انتخابي در يك ترم بايدباشد و دانشجو  ، يازده واحد مي 55سقف واحد انتخابي براي ميهماني ماده  -4

 

 باسره تعالي

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد
 «  55فرم معرفي نامه ميهماني ماده     »
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