بسمه تعالی
فرم حذف ( )Wـ (کارشناسی)
پردیس بین الملل تهران
نیمسال اول

شماره دانشجویی

دوم

سال تحصیلی

نام و نام خانوادگی  ............................................................................................نام استاد راهنما  .....................................................رشته ........................................................

واحد

گروه

مهر مرکز ارائه دهنده درس

شماره درس

جمع واحدهای باقی مانده
این فرم جهت حذف فقط یک درس با رعایت مقررات مورد استفاده قرار گرفته که باید در دو برگ تنظیم گردد .هر دو برگ فرم مذکور را دانشجو پس از تکمیل و تأیید استاد راهنما و دانشکده
مربوطه به اداره خدمات آموزشی ارائه داده و فرم مخصوص دانشجو را مهر شده دریافت داشته و بعنوان مدرک حذف نزد خود نگه می دارد.
تذکر:
.1

دانشجو مجاز به حذف درس آزمایشگاه ،گرافیک و تربیت بدنی نمی باشد.

.2

جهت حذف صحیح درس در نوشتن شماره و گروه درس دقت الزم را به عمل آورده و جهت اطمینان با فرم تثبیت نهایی خود تطبیق نمایید.

.3

پس از حذف نباید واحدهای دانشجو از حد نصاب الزم (12واحد) کمتر گردد.

اینجانب متعهد می باشم که مفاد فوق را کامالً رعایت نموده ام.
امضاء دانشجو

امضاء استاد راهنما

امضاء امور مالی

مهر اداره خدمات آموزشی

مهر آموزش پردیس بین الملل
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