
  بسمه تعالی

                                                       فرم تقاضاي میهمان در دانشگاه دیگر  

 

با  که تاکنون             واحد درسی را             اینجانب                                به شماره دانشجویی                                     رشته                            

به صورت میهمان ادامه            معدل کل               گذرانده ام، تقاضا دارم در نیم سال        سال تحصیلی              در دانشگاه                            

  :تحصیل دهم و بدین وسیله متعهد می شوم

  .   در غیر این صورت اداره آموزش مجاز است واحد هاي اضافی را بدون اطالع اینجانب حذف نماید. با توجه به معدل معیار ترم قبل انتخاب واحد نمایم) الف

و اضافه به اداره ي آموزش انتخاب واحد نمودم، تاًییدیه ثبت واحدهاي درسی را حداکثر تا یک هفته بعد از حذف چنانچه دردانشگاه مقصد ثبت نام کرده و ) ب

   .پویش تحویل نمایم

  .بعد به دانشگاه مبداء ارائه نمایم حذف و اضافه نیمسالپس از پایان مدت میهمان با دانشگاه مقصد تسویه نموده و نمرات خود را حد اکثر تا زمان ) ج

  .موسسه را به واحد آموزش عودت دهم چنانچه در دانشگاه مقصد موفق به ثبت نام نشدم اصل نامه میهمانی دریافتی از) د

  .واحد باشد 6واحد و در تابستان حداکثر  20مجموع واحدهاي اخذ شده در دانشگاه مبدأ و مقصد در نیمسال هاي عادي حداکثر ) ه

            عهده دار و عواقب ناشی از آن را ...)  و بعنوان مثال عدم رعایت پیش نیاز(هر گونه اشکال احتمالی آموزشی حاصل از میهمان شدنم را ) و

  . و حق هیچگونه اعتراضی ندارم. می پذیرم

  امضاء دانشجو و تاریخ                                                                                                                                                       

  مدیر آموزش: به                                                    مدیر مالی: زا

  .با امور مالی تسویه کرده اند             دوم سال تحصیلی       /در نیمسال اول           خانم                /بدین وسیله اعالم می دارد آقا احترامأ،

 مضاء امور مالیا                      

  

  مدیر محترم گروه: به                                                   واحد آموزش : از

                             دانشجوي رشته                    به شماره دانشجویی                  خانم                                  /ار می رساند آقابه استحضاحترامأ  

ضمن بررسی ادامه دهد، لذا  به عنوان میهمان تحصیالت خود را در آن دانشگاه  تحصیلی                    سال براي نیمسال                 این دانشگاه تقاضا دارد

  .به واحد آموزش اعالم فرماییدواحد از بین آنها می باشد، انتخاب لیست دروسی که نامبرده ملزم به 

  مسئول امور آموزش                      

  مدیر محترم آموزش:  مدیر محترم گروه                                         به: از

                          . دول ذیل می باشداحترامأ به استحضار می رساند در خواست مهمانی نامبرده مورد بررسی قرار گرفت و نامبرده ملزم به انتخاب واحد از بین دروس مشروح در ج
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  مدیر گروهامضاء   

  :تاریخ 

 :شماره 


