
 

 

 

 این قسمت توسط دانشجو تکمیل گردد: 

                   به شماره دانشجویی                    ورودی                         دانشجوی رشته                          اینجانب                          

نمایم وی مهمان، تقاضا میـنامه دانشجبا علم و آگاهی کامل از آیین  نوبت دوم )شبانه(  روزانه  دوره کارشناسی ناپیوسته   کارشناسی پیوسته    مقطع 

با رعایت نكات زیر ثبت نام نمایم. ضمنا هرگونه    مراغهرا بصورت مهمان  در نیمسال تابستان سال            در دانشگاه  یلجدول ذواحد از دروس  6حداکثر 

 باشد. خواهشمند است اقدام الزم را مبذول فرمایید.مشكالت احتمالی ناشی از این درخواست به مهده خودم می

 حد از دروس عمومی یا پایه باشد؛وا 6نمایم حداكثر مجموع واحدهایی كه اخذ می •

 شود(.واحد محسوب می 6باشد، چنانچه در تابستان اخذ گردد جز هایی كه دارای پروژه و كارآموزی می)رشته

 التحصیلی از این بند مستثنی است(؛توانم یك ماده درسی انتخاب نمایم )دانشجوی در شرف فارغاز مجموع دروس گروه معارف حداكثر می •

 باشد(.تربیت بدنی و دانش خانواده میزبان، های عمومی به غیر از فاسی،)دروس معارف شامل كلیه درس

 .در صورت انصراف از درخواست حداكثر تا دو هفته عین مدارك را به اداره آموزشی دانشکده تحویل نمایم •

                                                                                                                                                                                       

 تاریخ  -امضای دانشجو                                                                                                                                                                                

 

 

 

 عنوان درس  ردیف
تعداد  

 واحد 
 عنوان درس  ردیف

تعداد  

 واحد 
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 این قسمت توسط مدیر گروه آموزشی تکمیل گردد 

 گردد.موافقت می طبق اطالعات جدول فوق با رعایت قوانین دانشگاه واحد درسی  6درخواست دانشجو مبنی بر ثبت نام حداکثر تا با 
 

                        و امضای مدیر گروه                             مهر                                                                                           مهر و امضای استاد راهنما                       

 

 

 مراغهمدیریت محترم امور آموزشی دانشگاه 

 سالم علیكم؛ 

در مورد درخواست باال اعالم و در صورت موافقت با اخذ درخواست مهمانی نمره مذکور را در پایان ترم تابستانی را به این   مدیریتبا احترام خواهشمد است نظر آن 

 واحد انتخاب نماید 6تواند از دروس پیشنهادی حداکثر منعكس گردد. ضمنا نامبرده می انشكدهدارسال فرمائید و در صورت عدم موفقیت مراتب به این  دانشكده

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 37276060نمابر:  37273068-37278889، تلفن: 55181-83111كدپستی  -دانشگاه مراغه -خیابان دانشگاه -میدان مادر -اتوبان امیر كبیر -نشانی: مراغه

 www.maragheh.ac.ir نشانی الکترونیکی: 

 

 بسمه تعالی

 فرم انتخاب واحد دانشجويان در تابستان 

 )ويژه دانشجويان دانشگاه مراغه(

 

 

 دانشگاه مراغه 

 ..............تاریخ:......................

 ...............شماره: ...................

 پیوست: ................................

 با آرزوی توفیق الهی 

  مهر و امضای رییس دانشکده

 مراغه


