
 بسمه تعالی

 14......-......فرم درخواست ادامه تحصیل به عنوان دانشجوی میهمان در نیمسال اول/دوم سال تحصیلی  

 دوره روزانه/شبانه، ..………… ورودی نیمسال اول/دوم سال تحصیلی ..……………… دانشجوی رشته .…….……………… اینجانب           

 ام، تقاضای میهمان در نیمسال اول/دوم سال تحصیلیواحد درسی را گذرانده  ………که تاکنون تعداد………..……………به شماره دانشجویی  

 همچنین معتهد میگردم: را دارم. .…………………………… در دانشگاه 14..........-...........
 گذرانده شده که به تایید دانشگاه رسیده است،ارائه نمایم.در ابتدای ترم آتی ریز نمرات دروس  -1

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

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

 پس از ثبت نام در دانشگاه مقصد، دروس و تعداد واحدهای مورد پذیرش را به اطالع امور آموزشی دانشگاه برسانم. ظرف مدت یک هفته -4

 طبق آئین نامه آموزشی، دانشجویان از چهار نیمسال میهمانی برای کارشناسی نباید تجاوز نماید. -5

شجویان  کلیه موارد مندرج در آئین -6 شماره     دوره کانامه میهمانی و انتقال دان سی به  شنا شماره   20/3/93مورخ  88419/3/41ردانی و کار وزارت   3و  2و اطالعیه 

 علوم، تحقیقات و فناوری را رعایت نمایم.

نیازی دروس و رعایت عنوان درس و اخذ آن در نیمستتتال   بایستتتت مقابق تعرفه مهمانی  یل و با رعایت، حد نصتتتاه واحدها، همنیازی و پیش    اخذ واحدها می -7

. وتایید  ی مقابق مقررات این دانشتتگاه و گروه مربوطه رتتورت پذیرد و در رتتورت عدم رعایت موارد فو  کلیه عواقب قانونی آن بعهده دانشتتجو خواهد بودمیهمان

 مراجع متضمن عدم رعایت مقررات نخواهد بود.

 آدرس محل سکونت:

 محل امضای دانشجو                                                       تلفن همراه:          تلفن ثابت:   

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

   8    1 

   9    2 

   10    3 

   11    4 

   12    5 

   13    6 

   14    7 

 باشد.می ............................................. مدیر گروه رشته .................................... واحدهای انتخابی فو  مورد تایید اینجانب

 
 

ضمن    سیله  شکیل کالس در  اعالم میمراتب فو  با انتقال موقت نامبرده در ترم مذکور  موافقتبدینو صاه ت ست.    گردد که حد ن نیمسال آتی رعایت گردیده ا

 شود.()ضمنا دروس درخواستی دانشجو مورد بررسی قرار گرفت و رعایت پیشنیازی و همنیازی کنترل و تایید می

    

 

  ..............................مدیریت محترم امور آموزشی دانشگاهبه 

آیین نامه مربوطه با مهمان شدن،   و .............................................. رساند ، با توجه به در خواست دانشجو و موافقت گروه آموزشی    بدینوسیله به استحضار می             

شته   ...............................................  آقای/خانم شجوی ر سال   .......... .................. دان شبانه در نیم صیلی   دوم  اول/ دوره روزانه/  موافقت  14......... - 14.......... سال تح

ست   شود. می ستدعی ا شگاهی به این  را نظر آن مدیریت را در این مورد ،م ضمن متذکر می  واحد دان شجو فقط مجاز به انتخاه  اعالم فرمایند. در  گردد که دان

د این دانشتتتگاه واحد از جدول فو  با رعایت دروس پیش نیازو همنیاز میباشتتتد و هر گوته ترییرات در عناوین و یا تعداد واحدها به جز دروس عمومی با تایی

 باشد. 

                 

                    

 01/07/1400روزرسانی: تاریخ به                       

 .............شماره: ........

  ......تاریخ: ................

  

 پناهمهدی یزدان

 سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی

 دانشگاه گرمسار

 

 فاطمه صفری

 کارشناس مسئول آموزش دانشگاه

 مهر و امضای مدیر گروه


