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 72/3/89توانند ازتـاریخ   می  79 - 89 ترم تابستانمتقاضی میهمانی  دانشجویان
سـایت  بـه  میهمانی تـرم تابسـتان   درخواست فرم براي دریافت  12/4/89لغایت 

ـ  شیزآمو هاي فرم/آموزش اداره کل/ دانشگاه آن را بـه   ،فـرم  لمراجعه و پس از تکمی
ـ  شخصـاً نهـایی   یدیتأو جهت بررسی ، مدیر محترم گروه رسانده یدیتأ  ه واحـد ب

  د.نتحویل نمای خدمات آموزشی
امکـان انتخـاب   کارنامه در دروس انتخابی دانشجو توسط آموزشثبت  به با توجه

انصـراف از  بنابراین درصورت . آتی وجود نخواهد داشت هاي درترمور دروس مذک
اکثر قبل حدرا اصل فرم میهمانی ی و یا عدم پذیرش در دانشگاه مقصد میهمان

 از انتخاب واحد ترم بعد به آموزش دانشگاه تفرش ارائه نمایند تـا دروس از تـرم  
ضمناً در صورت عدم وصول به موقع نمره این دروس، بـراي   تابستان حذف گردد.

 خواهد شد. صفر غیبت درجآنها 
 است:توجه به نکات ذیل ضروري 

 ـ امکان اخذ ترم تابستان در دو یا چند دانشگاه بطور همزمان وجود ندارد.1
 توانند تقاضاي میهمانی ترم تابستان نمایند. اند. نمی نام نموده ثبت کارورزي اردويو یا  کارآموزيدانشجویانی که در ترم تابستان  -2
ها بـه اضـافه   (همچنین در صورت اخذ پروژه در ترم تابسـتان جمـع واحـد   واحد است. 6ترم تابستان حداکثر نامی در تعداد واحدهاي ثبت -3

 واحد نشود.) 6بیشتر از پروژه
 باشد. در ترم تابستان فقط امکان اخذ دروس عمومی و یک درس از مجموعه دروس پایه می -4
 فقط امکان اخذ یک درس از مجموعه دروس معارف وجود دارد. -5
نامـه  نام ترم تابستان از امور آموزشی دانشگاه الزامی اسـت در غیـر اینصـورت نمـرات دروسـی کـه بـدون        ی براي ثبتنامه میهماناخذ  -6

 .قابل پذیرش نخواهد بود دانشگاه تفرش در ترم تابستان اخذ شود،
شـوند الزم اسـت نامـه    قصـد نمـی  نامه میهمانی ترم تابستان موفق به اخذ واحـد در دانشـگاه م  دانشجویانی که احتماالً پس از دریافت  -7

اوالً امکـان  در غیـر اینصـورت   نامه میهمانی دریافتی را به آموزش دانشگاه تفرش ارائه نمایند مخالفت آن دانشگاه و یا اصل 
 د.ثبت خواهد گردی صفرغیبتواحدهاي درخواستی در کارنامه دانشجو با وضعیت  انتخاب این دروس در ترم آینده نخواهد بود، ثانیاً 

  آموزش کل اداره 
 


