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 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 صورت ميهماندرخواست اخذ تکدرس به

 دبيرخانه مركزي

 شماره:

 :تاريخ 

 

 گببیای  ...................... ارشببر رشبب   دانشببج ی رارشنا بب   .................................... ملبب  دارای شببرار  ............................................... اینجانبب 

 واحبر در ب  را ببا    ............. رب  ابارن     ............................... ب  شرار  دانشبج ی   .........................انشکر  د ............................ور  د .............................

در این دانشگا  و آگاه  از  ....................... ال احصیل   / دوم    اول  در نیرسال ب  دلیل عرم ارائ  درس ام، گذرانر  .................... معرل

ببرو  م اققب     ،ش مم عهر م و  دارمرا  ................................................................در دانشگا  اقاضای اخذ اکررس میهرا   ،رلی  ض ابط و مقیرات

در صب رت انصبیاف از   و  د  اقبرام ننرب   قصردر دانشگا  میاری درس ان خاب  طاضشگا  صنع   خ اج  نصییالرین ط    نسب  ب   حذف ندا

 .نرایماکریل  دانشگا  ارائ   رارك را ب  مرییی  احصیالتحذف و اضاق  مزما  یا عرم پذییش دانشگا  مقصر حرارثی اا  و درخ ا  
 

 مالحظات )جبراني،اصلي،اختياري( نوع درس تعداد واحد نام درس رديف

1     
    

 :امضاء دانشج 

 :ااریخ                           

 

  :ا  اد راهنرا نام و نام خان ادگ 

 :امضاءو  ااریخ

 

 :مریی گیو  نام و نام خان ادگ 

 :و امضاء ریخاا                   

 .* مسئ لی  پیگییی ثب  درس در  یس م گلس ا  ب  عهر  دانشج  ا  
 

 بالمانع ا  .ق انین و مقیرات آم زش  دانشگا  با رعای   قف مص ب و  ایی الذری بص رت میهرا  ق ق اخذ درس

 :آم زش دانشکر 

 ااریخ:             

 

 

  محترم تحصيالت تکميلي دانشگاه مدير
 

م زش  از نظی مطابق  با ق انین و مقیرات آب د  و  ..........................................میاا  ق ق م رد اأییر گیو  آم زش  با  الم و اح یام، 

 ار ال م  ش د.و ط  مکاابات میابط  ا  حضارعیناً جه  درخ ا   دانشج  شر  ا  . لذا  رن یل دانشکر  آم زشادار  ا  ط دانشگا ، 
 

 :معاو  آم زش  و احصیالت اکریل  دانشکر 

 :و امضاء ااریخ                                     

 دبيرخانه دانشکده

 ...................................... تاريخ:   .................................................. شماره:
 

 

 ................................................. محترم تحصيالت تکميلي دانشگاه مدير/ محترم آموزشي و تحصيالت تکميلي معاون

 

 با  الم

 بال    / دوم    نیرسبال اول   در  ....................................................................... اکبررس آقبای / خبانم    درخ ا ب  اخبذ  اح یاماً برین  یل  

ایبن    بب در ا یع وق  ن یج  را  ،. خ اهشرنر ا   مقیر قیماییر پس از بیر  ش د جه  بیر   و اعالم نظی ار ال م  ............................احصیل 

 راینر.نمرییی  اعالم 

 مریی احصیالت اکریل  دانشگا     

 و امضاء ااریخ    
 

   حضار و د   ر ب  اقرام الزم.جه  ا ..............................................دانشکر  و احصیالت اکریل  آم زش   معاو  مح یم رونوشت:

 

 .شودبايست در سه نسخه تهيه * اين فرم مي
 

 0143/ 89بهرن ما  


