
 بسمه تعالی

 1397-98سال تحصیلی   تابستانفرم درخواست ادامه تحصیل به عنوان دانشجوي میهمان در نیمسال 

 نیمسال اول/دوم سال تحصیلی                 دوره روزانه/شبانه،اینجانب                             دانشجوي رشته                     ورودي            
 سال تحصیلی تابستانام، تقاضاي میهمان در نیمسال واحد درسی را گذرانده       که تاکنون تعداد            به شماره دانشجویی             

 میگردم:همچنین معتهد  را دارم.         در دانشگاه               1397-98
 در ابتداي ترم آتی ریز نمرات دروس گذرانده شده که به تایید دانشگاه رسیده است،ارائه نمایم. -1

 هر گونه تبعات و پی آمدهاي تحصیلی که ناشی از مهمان شدن اینجانب است را به عهده بگیرم. -2

 وزشی مربوط قابل ثبت باشد.نمره احراز شده در هر درس دردانشگاه مقصد و پس ازسنجش و ارزیابی با نظر گروه آم -3

وزارت  3و  2و اطالعیـه شـماره    20/3/93مـورخ   88419/3/41دوره کاردانی و کارشناسی به شـماره  نامه میهمانی و انتقال دانشجویان کلیه موارد مندرج در آئین -4
 علوم، تحقیقات و فناوري را رعایت نمایم.

 اخـذ  اسـت،  شده تعیین آموزشی گروه توسط زیر جدول در که را دروسی از واحد) 8فارغ التحصیل حداکثر واحد (دانشجویان  6 حداکثر که شوم می متعهد ضمناً -5

دانشـجو   آموزشـی  شـوراي  مصـوبه  براسـاس  اسـت  ذکـر  به الزم دهم. عودت دانشگاه به وقت اسرع در را فرم مقصد دانشگاه توسط نام ثبت صورت عدم در و نمایم
 نموده و ملزم به رعایت آنها می باشد.شرایط ترم تابستانه را مطالعه 

به سایر وزارتخانه هـا و ...)   مهمان شدن در ترم تابستانی در دانشگاه هاي غیرانتفاعی ، آزاد ، پیام نور ، نیمه متمرکز (امام حسین(ع) ، شاهد ، دانشگاه هاي وابسته -6
 حت پوشش وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري مجاز هستند.ممنوع می باشد. دانشجویان متقاضی ترم تابستانی در سایر دانشگاه هاي ت

واحد از دروس مندرج در جدول فرم مهمانی خـود ،ضـمن رعایـت کامـل شـرایط اخـذ        6دانشجویانی که با مهمانی آنان موافقت می شود حداکثر مجاز به انتخاب  -7
ت، در دانشگاه مقصد می باشـند. بـدیهی اسـت چنانچـه انتخـاب واحـد از سـایر        واحد در ترم تابستان که توسط شوراي آموزشی دانشگاه مربوطه اعالم گردیده اس

 دروس یا خارج از ضوابط اعالم شده باشد پذیرفته نخواهد شد و کلیه عواقب ناشی از این امر به عهده دانشجو خواهد بود.

نیـازي دروس و رعایـت عنـوان درس و اخـذ آن در نیمسـال      پـیش  بایست مطابق تعرفه مهمانی ذیل و با رعایت، حد نصـاب واحـدها، همنیـازي و   اخذ واحدها می -8
هـد بـود. وتاییـد    میهمانی مطابق مقررات این دانشگاه و گروه مربوطه صورت پذیرد و در صورت عدم رعایت موارد فوق کلیه عواقب قانونی آن بعهـده دانشـجو خوا  

 مراجع متضمن عدم رعایت مقررات نخواهد بود.

 آدرس محل سکونت:
 محل امضاي دانشجو                                                       تلفن همراه:          ابت:   تلفن ث

 ردیف نام درس شماره درس واحد ردیف نام درس شماره درس واحد

   4    1 

   5    2 

   6    3 

 باشد.می                              مدیر گروه رشته                         واحدهاي انتخابی فوق مورد تایید اینجانب

 امضاي مدیر گروه مهر و                                                                                                                                                                                                                          

گردد که حد نصاب تشکیل کالس در نیمسال آتی رعایت گردیده اسـت.  اعالم میمراتب فوق با انتقال موقت نامبرده در ترم مذکور  موافقتبدینوسیله ضمن  
 شود.)(ضمنا دروس درخواستی دانشجو مورد بررسی قرار گرفت و رعایت پیشنیازي و همنیازي کنترل و تایید می

 فاطمه صفري                     
 آموزش دانشگاهکارشناس مسئول   
  مدیریت محترم امور آموزشی دانشگاهبه  

و آیین نامه مربوطـه بـا مهمـان شـدن                                  بدینوسیله به استحضار میرساند ، با توجه به در خواست دانشجو و موافقت گروه آموزشی       
-موافقـت مـی  1397-98سـال تحصـیلی   تابسـتان  دوره روزانـه/ شـبانه در نیمسـال                                دانشجوي رشته                           ،آقاي/خانم 

گردد که دانشجو فقط مجاز به انتخاب واحد اعالم فرمایند. در ضمن متذکر می واحد دانشگاهیبه این  را شود.مستدعی است ،نظر آن مدیریت را در این مورد
         دانشگاه باشد.  از جدول فوق با رعایت دروس پیش نیازو همنیاز میباشد و هر گوته تغییرات در عناوین و یا تعداد واحدها به جز دروس عمومی با تایید این

 امین مشتاق           
 رئیس دانشکده فنی و مهندسی        
 

.............شماره: ........  

  ......تاریخ: ................

  


