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گاه و موسسات آموزش عالی دیگرفرم تقاضاي میهمان در دانش

:)مهمانی ( انتقال ضوابط شرایط و 
آموزشیباید به صورت کتبی و حداقل یک هفته قبل از زمان شروع ثبت نام مطابق تقویم مؤسسه در هر نیمسال تحصیلی توسط دانشجو تکمیل و به امور ) مهمانی ( تقاضاي انتقال -1
.تحصیالت تکمیلی موسسه تسلیم گردد/ 
.متقاضی را تصویب نماید) مهمانی ( تحصیالت تکمیلی مؤسسه ضرورت انتقال / شمول دانشجویانی خواهد شد که داراي مشکالت خاص بوده و شوراي آموزشی م) مهمانی ( انتقال -2
.مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می شودسنواتجزو حداکثر ) مهمانی ( مدت انتقال -3
.دمنیاز دروس می باشمتعهد به رعایت پیشنیاز و هدانشجو -4
.حذف نمایددانشجو ، موسسه مجاز است واحدهاي اضافی را بدون اطالع د چنانچه با توجه به معدل نیمسال قبل بیشتر از حدنصاب مقرر واحد درس انتخاب نمای-5
.دنماینسبت به ثبت نام و انتخاب واحد همان درس معرفی شده دقیقاً با همان عنوان و تعداد واحد اقدام -6
.می باشددانشجوواحدهاي گذرانده بعهده کلیه عواقب ناشی از میهمانی از جمله عدم رعایت پیشنیاز ، انتخاب واحد بیش از مجاز ، عدم ارائه واحدهاي موردنیاز ، عدم قبولی نمرات-7
عالیموسسه آموزشروز  پس از پایان امتحانات به10مرات خود را حداکثر طی مدت  و نایدموسسه مقصد تسویه حساب نم/ پس از پایان نیمسال مجاز بصورت میهمان با دانشگاه-8

.ارائه نمایدهدف

؛  تحصیالت تکمیلی / مدیر محترم امور آموزشی 
................. ...........................................گرایش  ................. ...........................................رشته دانشجوي ..........................   .............................................................احتراماً اینجانب،با سالم 

با توجه به دالیل زیر ، ................. ...................به شماره ملی  ........................  ورودي نیمسال  ......................................... به شماره دانشجویی..................................    مقطع 
موسـسه آمـوزش / به دانشگاه ....................... سال تحصیلی.................. موقت به صورت میهــمان در نیمســالتقاضاي انتـــقال

.را رعایت نمایمفوقضمناً متعهد می گردم موارد . دارم، خواهشمند است مساعدت الزم مبذول فرمائیدرا ........ ..............................عالی
.اهشمند است مقرر فرمائید اقدام الزم بعمل آورندخو

:  دالیل درخواست 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

:امضاء دانشجو :                                 تاریخ

معدل کلمعدل نیمسال قبلتعداد واحدهاي گذراندهتعداد واحدهاي ترم جاري

نمی باشد با توجه به اطالعات فوق تقاضاي میهمان شدن نامبرده مورد تائید می باشد 

:                           تحصیالت تکمیلی / کارشناس امور آموزشامضاء :                      تاریخ

این قسمت توسط دانشجو تکمیل شود

؛تحصیالت تکمیلی / کارشناس محترم امور آموزش
با سالم؛ 

.احتراماً، جهت بررسی و اظهارنظر ، لطفاً 
:تحصیالت تکمیلی / مدیر امور آموزشیامضاء :                                 تاریخ

            :

تحصیالت تکمیلی/ آموزشیامورمدیر

تحصیالت تکمیلی / کارشناس امور آموزش
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مطرح و به استناد مدارك و مستندات ارائه شده، تقاضاي .............................. مورخ تحصیالت تکمیلی / درخواست دانشجو در شوراي آموزشی
.قرار گرفتمخالفتموافقت نامبرده مورد

.........................................................................: ..............................توضیحات
:تحصیالت تکمیلی/ امضاء دبیر شوراي آموزشی: تاریخ 

تحصیالت تکمیلی/ شوراي آموزشیأي ر

موسسه تحصیالت تکمیلی / ي شوراي آموزشی دروس جدول باال و رأ/درسعدم ارائه فوق، ارائه مسئولینعدم تائید با توجه به تائید 
می شودنموافقت می شودنیمسال موافقت........ همان بمدت ینتقال مشارالیه بصورت مابا 

:                           معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلیامضاء : ....................   تاریخ 

نظر معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
شوراي آموزشی

لذا   ..................................................تسویه حـساب ایشان در تاریـخ نظر بهبا توجه به اینکه نامبرده شهریه ثابت خویش را برابر مقررات پرداخت نموده و 
.میهمان بالمانع استبا توجه به انتقال مشارالیه بصورت 

:دانشجویی- امضا امور مالیمهر و : تاریخ 

دانشجویی –امور مالی 


