
  
  باسمه تعالي

  فرم حذف تكدرس
  
  

          وم به شماره دانشجويي                 روزانه/دوره د                                 زيست شناسي گرايش دانشجوي رشته                                  اينجانب   
آيين نامه آموزشي تقاضاي حذف درس زير مربوط به نيمسال اول/دوم سال تحصيلي                           را دارم. همچنين تعداد  16طبق تبصره ماده 

  واحد مي باشد.                  واحدهاي باقيمانده در نيمسال جاري 
  نام استاد  تعداد واحد  نام درس  كد درس

        

  
  تاريخ و امضاء دانشجو:

  گواهي ميشود كه نامبرده در كالس درس ياد شده تاكنون بيش از حد مجاز غيبت نداشته است.
  تاريخ و امضاء استاد درس:

  با حذف درس موافقت ميگردد.
  تاريخ و امضاء اداره خدمات آموزشي دانشكده علوم پايه      تاريخ و امضاء مدير گروه زيست شناسي:                              

  
صيلي فقط يكي از درسهاي نظري خود را با تاييد گروه آموزشي مربوط حذف كند، مشروط بر اين كه اوالً هفته به پايان نيمسال تح 5: دانشجو ميتواند تا تبصره

آزمايشگاه و ( واحد كمتر نشود. دروس عملي 12مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانياً تعداد واحدهاي باقيمانده وي از  16/3غيبت دانشجو در آن درس بيش از 
  قابل حذف نيستند. )پايان نامه و پروژه ،ارگاهك
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