
 بسمه تعالی

991سال فرم اخذ درس به صورت برای مطالعه، ویژه نیم  

 درخواست دانشجو:
        دانشجوی دانشکده                                    در مقطع                                به شماره دانشجوی                                     جانب               این

ره درس                         و گروه                    از مایل به اخذ  درس                                                                                        به شما
 آید خوانده و با آن موافق هستم.شوم شرایط اخذ این درس را که در ذیل میهستم و متعهد می«  برای مطالعه»دانشکده                                   به صورت 

اخذ نماید و برای این کار الزم است رضایت استاد راهنمای خود « برای مطالعه»درس به صورت تواند یک درس را با موافقت مدرس دانشجو تنها می (1
 و یا مدیر گروه مربوط به رشته اصلی خود را نیز داشته باشد.

« برای مطالعه»ای نخواهد داشت و صرفا به جای نمره در کارنامه عبارت درس اخذ شده در کارنامه دانشجو مشاهده خواهد شد لیکن واحد و نمره (2
 ثبت خواهد شد

دانشجو بابت این درس موظف به پرداخت هزینه مطابق مصوبات هیات امنا خواهد بود )شهریه مهمان در مقطع کارشناسی و نوبت دوم برای دروس  (3
 تحصیالت تکمیلی(

 ترد نخواهد شد.در صورت عدم رضایت استاد درس، درس یاد شده از کارنامه دانشجو حذف شده و هزینه پرداختی نیز مس (4

 فعالیت مورد انتظار از دانشجو بر اساس نظر استاد درس است. (5

 
 نمایم.پذیرم و حق هر اعتراضی در این خصوص را از خود سلب میها را میموارد فوق را خوانده و با رضایت، آن

 
امضای دانشجو                                   

 

     
 یا مدیر گروه دانشجو:تایید استاد راهنمای دانشجو 

 اخذ درس فوق بالمانع است.
امضای استاد راهنمای دانشجو یا مدیر گروه مربوطه                           

 

 تایید استاد درس:
 اخذ درس فوق بالمانع است. در صورت عدم رضایت از دانشجو، تا قبل ورود نمرات درس،

 نمود. موضوع را به امور آموزش دانشگاه اعالم خواهم 
امضای استاد درس                                            

 

 های آزاد، مدیریت تحصیالت تکمیلی و یا دفتر پردیس دانشگاهی:تایید دفتر آموزش
 ه شد.یاضافه شهریه مورد نظر برای دانشجو تسو

امضای مدیر یا معاون مربوطه                                    

 

 درساخذ 
 درس مورد نظر برای دانشجو انجام شد. اخذ

کارشناس مربوطه                   امضای                     
 
 

 

 رسید دانشجو
 شد. برای دانشجو                              به شماره دانشجویی                           انجام« رای مطالعهب»به صورت درس  یک اخذ

 
 

کارشناس مربوطه                   امضای                     

 


