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بعـد از  توانند مـی  ٩٨ - ٩٩ ترم تابستانمتقاضی میهمانی  دانشجویان
 31/3/99ازتـاریخ    اطمینان از ارائه شدن درس مورد نظـر در دانشـگاه مربوطـه   

سـایت بـه  میهمانی تـرم تابسـتان   درخواست فرم براي دریافت  11/4/99لغایت 

مراجعـه و پـس از    شـیزآمو ھای فرم/آموزش اداره کل/ دانشگاه
ــه ایمیـــل آمـــوزش  آن  ،فـــرم تکمیـــل  فـــرم را اســـکن نمـــوده و بـ

amozesh@tafreshu.ac.ir  سال نمایید .جهت دریافت فرم تکمیـل شـده   ار
 میهمانی با گروه آموزشی خود تماس بگیرید.

امکـان انتخـاب   ارنامه کدر دروس انتخابی دانشجو توسط آموزشثبت  به با توجه
انصـراف از  بنابراین درصورت آتی وجود نخواهد داشت.  هاي ور درترمدروس مذک

اکثر قبـل از  حدرا میهمانی و یا عدم پذیرش در دانشگاه مقصد اصل فرم میهمانی 
 انتخاب واحد ترم بعد به آموزش دانشگاه تفرش ارائـه نماینـد تـا دروس از تـرم    

ر صورت عدم وصول به موقع نمره این دروس، بـراي  ضمناً د تابستان حذف گردد.
 خواهد شد. صفر غیبت درجآنها 

 توجه به نکات ذیل ضروري است:
 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
(همچنین در صورت اخذ پروژه در ترم تابستان جمع واحدها بـه اضـافه پـروژه    واحد است. 6ترم تابستان حداکثر نامی در تعداد واحدهاي ثبت -3

 واحد نشود.) 6بیشتر از
 باشد. یک درس از مجموعه دروس پایه می در ترم تابستان فقط امکان اخذ دروس عمومی و -4
 فقط امکان اخذ یک درس از مجموعه دروس معارف وجود دارد. -5
نامـه دانشـگاه   نام ترم تابستان از امور آموزشی دانشگاه الزامی است در غیر اینصورت نمرات دروسی کـه بـدون   نامه میهمانی براي ثبتاخذ  -6

 .پذیرش نخواهد بودقابل  تفرش در ترم تابستان اخذ شود،
شوند الزم است نامه مخالفت نامه میهمانی ترم تابستان موفق به اخذ واحد در دانشگاه مقصد نمیدانشجویانی که احتماالً پس از دریافت  -7

خاب این دروس در ترم نامه میهمانی دریافتی را به آموزش دانشگاه تفرش ارائه نمایند در غیر اینصورت اوالً امکان انتآن دانشگاه و یا اصل 
 آموزش کل اداره  ثبت خواهد گردید. صفرغیبتآینده نخواهد بود، ثانیاً واحدهاي درخواستی در کارنامه دانشجو با وضعیت  

 
 


