
 بسمه تعالی
 مدیریت تحصیالت تکمیلی 

 
 ادامه تحصیل به عنوان دانشجوی مهمان فرم درخواست 

 
 

 ........................ آموزشي مدير محترم گروه
                 گرايش           رشته              متولد سال     فرزند     اينجانباحتراما      

        سال تحصیلي  / دوم نیمسال اولواحد درسي را گذرانده ام ، تقاضا دارم که در         که تا کنون             ره دانشجويي  به شما
 ادامه تحصیل دهم .                              بصورت مهمان در دانشگاه 

 تاريخ تقاضا :              امضاء دانشجو         
 

دوم /نیمسال اولر دبصورت مهمان             دانشجوی رشته      / خانم  با ادامه تحصیل آقایبدينوسیله 
 موافقت مي شود . ضمناً دروسي که نامبرده مي تواند از بین آنها انتخاب واحد نمايد به شرح ذيل اعالم مي گردد .         سال تحصیلي 

     

 تعداد واحد عنوان درس رديف تعداد واحد عنوان درس رديف

1   4   
2   5   
3   6   

  دانشكده  مهر و امضاءمهر و امضاء گروه آموزشي                                                       : )در صورت وجود(استاد راهنماي پايان نامه 
 امضاء :                 

 

         

 

 

 

 

 

 
  ................دانشگاهمدیریت محترم تحصیالت تکمیلی  

    

 باسالم
خواهشمند است مقرر فرمائید نظر  احتراماً با تائید مراتب فوق بدينوسیله اعالم مي دارد ، اين موسسه با تقاضای نامبرده موافقت دارد .     

 . ل مواجه نگردد کبرابر تقويم دانشگاهي با مشتا انتخاب واحد ايشان  آن موسسه آموزشي را اعالم فرمايند
 نان خواهد بود نمرات اکتسابي دانشجو در پايان نیمسال مهماني به اين مديريت ارسال گردد.ضمنا مزيد امت

 
 باتشکر                             

   دانشگاهتحصیالت تکمیلی مدیر            
  : رونوشت 

  پرونده دانشجو 

  مرکز رايانه آموزش دانشگاه 
  آموزش دانشکده 

 : تذکر 
 واحد درسي در هر نیمسال است .  11و حداکثر  8دانشجو مجاز به اخذ حداقل  -1
 رعايت پیشنیاز دروس الزامي است .   -1

 هرگونه تغییري در واحدهاي تائید شده زير بدون موافقت کتبي دانشگاه قابل قبول نخواهد بود . -3

 در دانشگاه غیر فعال مي شود .از زمان دريافت فرم تائید شده ، انتخاب واحد دانشجو  -4

  دانشجو موظف است جهت ارسال نمرات از دانشگاه ذيربط پس از پايان امتحانات اقدام الزم را انجام دهد. -5

 
 شماره : 
 تاريخ : 

  پیوست :

  وریوزارت علوم ، تحقیقات و فنا


