
 

 شماره:بسمه تعالی                                                                                              

                      تاریخ:                                     فرم درخواست انتقال موقت )میهمان(                                                   وزارت علوم تحقیقات و فناوری  

پیوست:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 مؤسسه آموزش عالی پارس                          
                                                                                       غیرانتفاعی –غیردولتی                                  

 ........... به شماره دانشجویی دانشجوی رشته .................................... گرایش ............................... مقطع ...........................اینجانب .........................................

به صورت میهمان ............... گذرانیده ام، تقاضای انتقال .................................................... که تا کنون ..................... واحد درسی رابا معدل کل ................

 ............ در مؤسسه آموزش عالی .................................... را دارم، ضمناً تاکنون تعداد ........................ _لی ............ در نیمسال ....................... سال تحصی

م و از کلیه قوانین میهمانی در سایر ورت میهمان به تحصیل اشتغال داشته ابه ص  نیمسال در مؤسسه آموزش عالی ................................................

و مسئولیت هر گونه عواقب ناشی از میهمان شدن به عهده اینجانب بوده و آگاه بوده  21ق نمرات باالی مؤسسات آموزش عالی و از جمله تطبی

 حق هیچ گونه اعتراضی را ندارم

 علت تقاضای انتقال به صورت میهمان ) به طور اختصار(:
2-   

 محل امضاء دانشجو                                                                                                                               -1

 تاریخ                                                                                                                                       -3

 گذراندن  جهت   میهمان  صورت به   نامبرده  انتقال  و مراتب  فوق  مورد  تایید  گروه  آموزشی ............................................................... می باشد 

 این گروه   نظر .......................................................از .........زیر در مؤسسه آموزش عالی .  وسواحد از در حداکثر ..................  و   حداقل .............. واحد

  آموزشی بالمانع است.

 تعداد واحد نام درس ردیف تعداد واحد نام درس ردیف 

2   6   

1   7   

3   8   

4   9   

5   21   

 نام و امضاء مدیر گروه                                                                                                                                      

 

 امور مالی مؤسسه

 نیمسال جاری اقدام نمایید. شهریهخواهشمند است طبق مقررات نسبت به اخذ 

 مؤسسه معاون آموزشی                                                                                                                                         

 

 اداره و آموزش مؤسسه 

 اخت نموده است.نیمسال جاری خویش را برابر مقررات پردبدینوسیله گواهی می شود نامبرده شهریه 

 امور مالی مؤسسه                                                                                                                                          
 

 ...................................... مؤسسه محترم آموزش عالی

 مسالفقت با درخواست انتقال موقت )میهمان( آقای/خانم .................................................. جهت اخذ دروس فوق الذکر در نیاحتراماً، ضمن اعالم موا

ه را در اسرع وقت به این مؤسسه ج........................................ سال تحصیلی ..................... خواهشمند است دستور فرمایید تقاضای وی را بررسی و نتی

 .اعالم نمائید

 معاون آموزشی مؤسسه                                                                                                                                         
 

 آموزش -3امور مالی                      -1               مؤسسه مقصد   -2نسخه تنظیم می شود            3این فرم در 


