بسمه تعالی
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی تاکستان
فرم انتقال موقت(مهمانی)
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الف) درخواست دانشجو
اینجانب..................................................................دانشجوی رشته........................................................ورودی....................مقطع..................................................به شماره
دانشجویی................................با سهمیه قبولی ..............................و ساکن شهر  ................. .................که تا کنون  .....................................واحد درسی را با معدل به
عدد .................به حروف ................................................گذرانده ام و تعداد................ترم مهمان بوده ام ،خواهشمند است با توجه به دالیل ذیل و مستندات پیوست
با مهمانی اینجانب در نیمسال اول ⃝ دوم ⃝ تابستان ⃝ سال تحصیلی  ....................................به دانشگاه  ...........................................موافقت فرمائید.

ب) دالیل و مستندات درخواست:

در ضمن آگاهی دارم که
.1

عواقب ناشی از مهمان شدن بر عهده خودم خواهد بود.

.2

ارائه مستندات ضروری است.

.3

فقط واحدهای قید شده پذیرفته خواهد شد و حذف و اضافه دروس ،فقط با موافقت کتبی دانشگاه مبدأ امکان پذیر خواهد بود.

.4

مجموع واحدهایی که اخذ می نمایم بر حسب معدل ،از حد مجاز کمتر یا بیشتر نباشد.

.5

در صورت انصراف از درخواست مهمانی حداکثر دو هفته قبل از شروع انتخاب واحد ترم بعدی بصورت کتبی به آموزش اعالم نمایم.

.6

پیگیری امور درخواست مهمان به عهده خودم بوده و در صورت عدم مراجعه ،درخواست اینجانب کان لم یکن تلقی خواهد شد.
تاریخ و امضاء دانشجو

تلفن تماس ضروری
ج) نظریه کمیسیون نقل و انتقاالت:

درخواست دانشجو در شورای آموزشی دانشگاه( جلسه.....................مورخه )......................مطرح شد و مورد موافقت قرار گرفت ⃝.مخالفت گرید⃝.
تاریخ و امضاء مسئول کمیسیون نقل و انتقاالت
د)تاریخ و امضاء معاونت اجرایی
ه) نظر کارشناس رشته:
مشخصه
درس

نام درس

تعداد واحد
نظری

تعداد درس:

مشخصه درس

عملی

تعداد واحد

نام درس
نظری

عملی

تعداد واحد:
تاریخ و امضاء

و)تاریخ و امضاء معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
ی) تاریخ و امضاء امور مالی
با سالم و احترام
بدینوسیله ضمن اعالم موافقت با درخواست نامبرده خواهشمند است موافقت یا عدم موافقت آن دانشگاه را در موعد مقرر اعالم فرمائید تا در انتخاب واحد دانشجو برابر
تقویم دانشگاهی خللی ایجاد نگردد.در صورت پذیرش تقاضای دانشجو ،تسریع در ارسال نمرات مزید امتنان خواهد بود.
معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
تاریخ و امضاء امور اداری

