
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 تاريخ : .................                                                                                                                                             

 شماره : ...............                                                                                                                                             
  

 تقاضاي مهمان فرم      
 

 

 نشجور خواست مشخصات و وضعيت تحصيلي داد
  

 ......................... صادره از ................... متولد سال ...............فرزند .......................سنامه شماره ... دارنده شنا.............اينجانب ......................

....... ورودي    .به شماره دانشجوئي ...................... کارداني ناپيوسته / کارشناسي ناپيوسته مقطع  ........................دانشجوي رشته ...........

. تا.............اين دانشگاه که .مهر/ بهمن سال .. تقاضاي ادامه ، ام  ترم با موفقيت گذرانده .......... .  واحد درسي را در طول کنون ............

تعهد مي نمايم  را داشته و.............  ..................در مؤسسه ..............  .............تحصيلي سال........... نيمسال در تحصيل به صورت مهمان؛

 که :

در مؤسسه آموزش عالي مقصدانتخاب  تغييريبدون هيچ نمايد را : فهرست دروسي که گروه آموزشي متبوع براي اينجانب تعيين مي  الف

   نمايم.

              نخواهد  أ قابل قبولدر دانشگاه مبد 21نمرات زير دانم که  آئين نامه نقل و انتقاالت دانشگاه مي 01ماده 2: ضمن اطالع کامل از تبصره  ب 

 نخواهم داشت.اعتراض  توسط مؤسسه آموزش عالي سينا  02بنابراين به عدم پذيرش نمرات زير  بود. 

..........   سال تحصيلي .........چنانچه در نيمسال  : ج 
نمودهعايت مشروط شدم حد نصاب قانوني اخذ واحد را ر

 و ارسال ريز  

 نمرات خود را در پايان ترم از دانشگاه مقصد پيگيري مي نمايم.

 را عهده دار و عواقب ناشي از آن را مي پذيرم. هر گونه اشكال احتمالي آموزشي حاصل از مهمان شدنم:  د

 داشت. فته و حق هيچگونه اعتراضي را نخواهمچنانچه تعهدات فوق را انجام ندهم و مؤسسه هر تصميمي در مورد اينجانب اتخاذ نمايد پذير

 ....................... تلفن تماس: .................................آدرس دانشجو: ................................................................................................................

 تاريخ و امضاء دانشجو: .............                                                                                                                             
 

 
 سينا عالي مدير محترم امور آموزشي مؤسسه

. اين مؤسسه مي توا.............. دانشجوي رشته ..........................وسيله آقاي / خانم .........بدين  را در   ............سال تحصيلي ............ند ......................

...... واحد از دروس زير ...اخذ حداكثر ...... ادامه تحصيل دهد. ضمناً نامبرده ملزم به...  به صورت مهمان ...........................................................مؤسسه 

 .در كميته نقل و انتقاالت مطرح نمائيد را مي باشد، خواهشمند است تقاضاي ايشان

 تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

0-  5-  9-  

2-  6-  01-  

3-  7-  00-  

4-  8-  02-  

 موسسه : ..................امور مالي مهروامضاء                                                     مدير گروه : ..............................          تاريخ : .........................   

                                                                                                              

. ...................... آموزش عالي اداره كل امور آموزشي مؤسسه ........

 واحترام با اهداء سالم

 آن را به اين موسسه  تيجهضمن ارسال در خواست مهماني دانشجو ................................. خواهشمند است مراتب را بررسي نموده و ن

                                                                                                             ارسال فرمائيد.

 معاون آموزشي                                                                                                                               

 هادي منصف                                                                                                                                

موسسه آموزش عالي سينا

وزارت علوم ، تحقيقات و فنّاوري


