ثبسوِ تعبتی

ااریخ :

دانشگاه آساد اسالمی نجف آباد

شماره :

آموسشکذه غنی و حزغه ای سما

پیوسو :

( فزم مخصوص دانشجویانی که با اخذ  7واحذ درسی در تابستان فارغ التحصیل می شونذ )
مذیز محتزم گزوه ............................................. :

با سالم و احتزام
ایٌجبًت  ............................................ :زاًشجَی رشتِ ........................... :
همطع کبرزاًی پیَستِ  نظام آموسشی توبم ٍلت  پبرُ ٍلت  ثِ شوبرُ شٌبسبیی  ...................................... :ضموي ثزرسمی زلیمك تی مت
تطجیك  ،اعالم هیسارم ثب تَجِ ثِ گذراًسى تعساز ٍ .........احس زرسی ٍ زاشتي تعساز ٍ .........احس زرسی ثبلیوبًسُ  ،ثب اًترمبة ٍ 7احمس زرسمی زر تبث متبى
سبل تحصیلی  31...... -.........فبرغ اتتحصیل هی شَم  .ذَاّشوٌس است ضوي تأییس هزاتت زستَر فزهبئیس هجَس اًتربة زرٍس تمب سمم ٍ 7احمس ثمِ
ایٌجبًت زازُ شَز .
ضوٌبً هطلع ّ تن زر صَرتی کِ تبث تبى تزم آذز ًجَزُ ٍ ثیش اس سم هجبس اًتربة ٍاحس ًوبین  ،ازارُ آهَسش ٍاحسّبی اضبفی را حذف همی ًوبیمس
ٍ ه ئَتیت عَالت ًبشی اس آى ثز عْسُ ایٌجبًت ذَاّس ثَز ٍ حك ّیچگًَِ اعتزاضی ًیش ًرَاّن زاشت .
ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی زاًشجَ  ................................................... :تبرید ٍ اهضبء .................................... :
آزرس هحل سکًَت  ....................................................................................................................................... :تلفي ................................... :

*******************************************************************
اداره آموسش
ثب سالم ٍ احتزام
ثب تَجِ ثِ ایٌکِ زاًشجَی فَق اتذکزٍ ...............احس گذراًسُ ٍ ثب اذذٍ.............احس ثبلیوبًمسُ زر تبث متبى سمبل تحصمیلی  31...... -.........فمبرغ اتتحصمیل
ذَاّس شس  ،ذَاّشوٌس است زر ذصَص زازى هجَس اًتربة ٍاحس تب سم ٍ 7احس زرسی ثِ ًبهجززُ السام فزهبئیس .
ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی هسیز گزٍُ  ......................... :تبرید ٍ هْزٍ اهضبء گزٍُ :
***********************************************************************************

كارشناس محتزم آموسش
ثب تَجِ ثِ ثزرسی ٍ اعالم ًظز هسیز گزٍُ طی شوبرُ

هَرخ

/

/

هجَس السم صبزر شس.
مهز و امضاء مذیز آموسش

**********************************************************************************

یادآوری ماده  72آیین نامه آموسشی (مصوب دی ماه )1831
حذاكثز واحذهای انتخابی مجاس برزای دوره اابترتانی  6واحرذ اسرو و برزای دانشرجو یانی كره در ارزم اابترتاا غرارت ایتحصریگ مری گزدنرذ
 2واحذ می باشذ .
ابصزه  1ماده  – 72چنانچه در آخزین دوره اابتتاا  ،دانشجویی عالوه بز  6واحذ درسی (حتی اگز  7واحذ آا كارآموسی باشذ و در بین آنها پری
نیاس و وابتته هم وجود داشته باشذ) یک یا دو درس نظزی هم داشته باشذ می اوانذ  6واحذ درسی را در اابترتاا انتخراب و آا درس یرا دروس
نظزی را با استفاده اس ماده  « 72معزغی به استاد » و رعایو ماده  ، 73در نیمتال بعذ بگذرانذ .

***********************************************************************************

