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 ................................................دانشکده ريیس محترم
 

 به شماره دانشجویی         دانشجوی رشته                   ورودی           مقطع                                        انب       اینج
به دانشگااه للگوپ پکشگ ی                 ی مانبا معدل کل               و کد ملی                                     به دالیل ذیل و مستندات پیوست شده متقاضی انتقال موقت میه

 در نیمسال اول/دوپ سال تحصیلی           می باشم.
1- 
2- 

  : متعهد می گردپ که در ضمن
 ی باشد.لدپ ارسال به موقع ریک نمرات و غیره بر لهده اینجانب ملقب افتادگی تحصیلی ،  امتحانات،،یاز میهمان شدن مانند تداخل کالس تبعات  آموزشی ناشی-1
 لدپ رلایت پیش نیاز واحدهای گذرانده مورد قبول نخواهد بود. تدر صور -2
 بگور بگه اخگذ آن   فقط نمرات واحدهای مورد تأیید در این فگرپ قابگل تبگت مگی باشگد و مگابقی واحگدهای پگاس شگده توسگط اینجانگب قابگل تبگت نخواهگد بگود و مجگددا  مج                 -3

 می باشم.
 مورد قبول نمی باشد. 12کمتر از طبق آیین نامه آموزشی نمرات -4
 پروسه انتخاب واحد و حذف و اضافه دروس در دانشااههای مبداو مقصد انجاپ دهم. -5

 تلفن تماس در مواقع ضروری:
 امضاء دانشجو

 

 مدير محترم امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه  

  واقع گردید.  لدپ موافقت  مورد موافقتذیل  جدول دروس تأیید شده احتراما  درخواست انتقال موقت دانشجوی فوق مطابق    با سالپ،

            
 

ف
ردی

 

 امضاء مدیر گروه تعداد واحد ناپ درس

ف
ردی

 

 امضاء مدیر گروه تعداد واحد ناپ درس

 لملی نظری لملی نظری
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    جمع کل    جمع کل
 

 

 :نام و نام خانوادگی و امضاء

 
  

         رییس/معاون آموزشی دانشکده                       نقل و انتقاالت دانشکده  دبیر                کارشناس آموزش دانشکده                                استاد مشاور          

 
 

 آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی  مدير محترم امور 

 سالم علیکم؛

مورد موافقت این دانشگااه مگی باشگدو خوانشگمند اسگت در      دروس پیشنهادی تأیید شده احتراماً میهمانی دانشجو با مشخصات فوق تنها براساس 

نتیجه امتحانات نامبرده را به ایگن  این دانشااه اعالم و در پایان ،به  صورت موافقت با تقاضای نامبرده مراتب را نمراه با ارسال تأییدیه انتخاب واحد

 مدیریت ارسال فرماییدو قبالً از نمکاری آن مقام محترم کمال تشکر و قدردانی را داردو

 

 موزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه مدير امور آ                                                                    کارشناس نقل و انتقاالت دانشگاه 

 
 نرگونه خدشه یا قلم خوردگی مورد تأیید نمی باشدو

 
   

 فرم درخواست انتقال موقت )میهمان(



 


