بسمه تعالی

"فرم درخواست ادامه تحصیل بعنوان دانشجوی مهمان در نیمسال اول /دوم"
دانشجوی رشته

اینجانب

درسی را گذرانده ام،تقاضای مهمان شدن در نیمسال

ورودی

به شماره دانشجویی

سال تحصیلی

در دانشگاه

واحد

که تاکنون

را دارم و متعهد می گردم:

 -1در ابتدای ترم آینده ریزنمرات دروس گذرانده را که به تایید دانشگاه رسیده است ،ارائه نمایم.
 -2هرگونه تبعات و پی آمدهای تحصیلی که ناشی از مهمان شدن اینجانب می باشد را بعهده بگیرم.
 -3نمره احراز شده در هر درس در دانشگاه مقصد پس از سنجش و ارزیابی با نظر گروه آموزشی مربوطه قابل ثبت باشد.
-4

ظرف مدت یک هفته پس از ثبت نام در دانشگاه مقصد،دروس و تعداد واحدها را به اطالع امور آموزش دانشگاه برسانم.

از آنجا که رعایت حد نصاب واحد های اخذ شده در نیمسال مهمانی الزامی می باشد،لذا در صورتی که دانشجو موفق به اخذ
حداقل واحدهای درسی نشود ،ملزم به بازگشت به دانشگاه مبدا می باشد.در غیر اینصورت واحدهای اخذ شده پذیرفته نخواهد
شد.
ردیف

نام درس

کد

تعداد واحد

ردیف

نام درس
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واحد های انتخابی مورد تایید اینجانب
ترم اول/دوم سال تحصیلی

کد

تعداد

درس

واحد

می باشدو ضمن تایید مراتب فوق با مهمان شدن نامبرده در
موافقت می شود.
امضا مدیر آموزش
شماره:

به :مدیریت محترم امور آموزشی دانشگاه

تاریخ:
بدین وسیله به استحضار می رساند با توجه به درخواست دانشجو و موافقت گروه آموزشی
نامه مربوط به مهمان شدن خانم/آقا

دانشجوی رشته

و براساس آیین

در نیمسال اول /دوم سال تحصیلی

موافقت می شود .مستدعی است نظر آن مدیریت را به این دانشگاه اعالم نمایید.شایان ذکر است که دانشجو تنها مجاز به
انتخاب واحد از جدول فوق با رعایت درس پیش نیاز و هم نیاز می باشد و هرگونه تغییرات در عناوین و یا تعداد واحدهای
درسی به غیر از دروس عمومی باید با تایید این دانشگاه صورت گیرد.
علی اکبر امین بیدختی
رئیس موسسه آموزش عالی کومش
از طرف :شریفی

