
 

 

 فرم درخواست مهمان                                                        

 درخواست

 دانشجو

 بج    شهانن  / روزانه   مقطج                                 دشدوش        وشود   ینجانب                        دانشججی  شتج                            ا

از مقجرشا  مربجیب بج      کامجل   طجع  ا بجا ک  تا کنین        واحد دشسی شا با معدل کل         گذشاند  ام                         دانشجییی تماش 

                                                                                                                                                                                                                                           دانشگا دش                سال حصیلی     واحد ها  زیر دش نیمسال    م قاضی گذشاندن  , مهمانی مندشج دشپشت صفح 

راز میظف ب  گذشاندن مججدد دشایجد دانشجگا     حپذیرف   نگرددودشصیش  ا 11گذشاند  تد  کم ر از نمرا   -1:م عهدمیگردم  ضمناً . میباتم

 .پیگیر  اشسال نمرا  وعیاقب اح مالی عدم اشسال ب  میق  نمرا  بعهد  اینجانب میباتد میباتم مسئیلیت

ش  دانشگا  هیچگینج  مسجئیلی ی دش قبجال پجذیر      واحدها  مندشج دش جدول ذیل شا دش دانشگا  مقصد اخذ نمایم دش غیر اینصی "صرفا -1

 .واحدها  گذشاند  دیگر  نخیاهد داتت

 :امضنء  :                      تنریخ                                                                                                                                                       

نظرآموزش 

 کدهدانش

                                                                                       .تحصیل نداشد  دانشگا  مهمان بید  و مشکلی برا  ادام دشسایر واحدتاکنین           وخاب نمیدنامبرد  دشنیسمال جاش  تعداد      واحد ان 

 آمیز  دانشکد  مسئیل ءامضا                                                                                                                                    

 

 

 

 

 نظر گروه

 آموزشی 

 

 

 

 نامبرد  می یانداز واحدها  زیر  ان خاب نماید    میافقت نمی تید   بادشخیاست ایشان میافقت می تید  

 تعداد واحد نام درس تعداد  واحد نام درس

    

    

    

    

    

    

    

  جمع واحدهن  

 خانیادگی مدیر گرو نام و نام                         نام و نام خانیادگی اس ادشاهنما                                                          

 ءامضا                امضاء                                                                                                           

 دانشگنه        آموزشی اداره کل امور: ب  

   :تنریخ                                                                                                                     سالم علیکم                                          
 :شمنره                                                                                                                                                                                 

                         میافقت نمی تید   با تیج  ب  مقرشا  آمیزتی با دشخیاست ایشان میافقت می تید

                                                                                                                                                   

 دانشکد   معاون آمیزتیامضاء                                                                                                                                          

 :تنریخ                                                                                             . ...................دانشگنه اداره کل امور آموزشی   

 :شمنره                                                سالم علیکم    

دس یش فرمائید ن یجج  میافقجت یجا     خیاهشمند است ،ا  با دشخیاست نامبرد گیافقت اید دانشضمد تائید سیابق آمیزتی دانشجی  فیق الذکرو م , اح راماً    

ابجر تقجییم دانشجگاهی    تجد  بر  واحد دانشججی دش زمجان تعیجید    میافقت با تقاضا  مهمانی شا ب  نحی  ب  اید اداش  کل اععم فرمایند ک  خللی دشان خاب عدم

 .  مذکیش تسری  دش اشسال نمرا  اک سابی دشپایان نیمسال میجب تشکر خیاهد بیدصیش  پذیر  تقاضا  دانشجی دشایجادنگردد 

 مسعید مطلبیدک ر                                                                                                                      

 مدیر امیشآمیزتی دانشگا                                                                                                                      
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یتواند بن توافق دانشگنههنی ماداء ومقصد ب  در مواردی ک  دانشجو بطور موقت ننگزیر ب  تغییرمحل تحصیل خود بنشد م (25منده

 .محل تحصیل خودرا بطور موقت برای مدت معین تغییر دهد , عنوان دانشجوی مهمنن 

مهمننی ازدوره روزان  ب  شانن  واز دانشگنههنی حضوری ب  غیر حضوری وازدانشگنههنی دولتی ب  غیردولتی وبرعکس : تاصره

 .ممنوع است

انشجو در یک دانشگنه مشروط براین است ک  دانشجو حداقل یک نیمسنل تحصیلی خودرا دردانشگنه مهمنن شدن د (25منده

 .ماداءگذرانده بنشد 

بشرط ,  مهمنن شدن دانشجو دریک دانشگنه برای گذراندن یک ین چنددرس بن  موافقت دانشگنه ماداء و دانشگنه مقصد (25منده

حد بنشد جمع واحدهنی درسی اخذشده دانشجو در دانشگنه ماداءومقصد درآن وا01داد واحدهنی درسی مذکور کمترازآنک  تع

 .بالمننع است ,واحدبیشترنشود51واحدکمترواز05نیمسنل از  

هردانشجو در هررشت  میتواند حداکثر یک نیمسنل دردوره کنردانی وین کنرشننسی ننپیوست  ودو نیمسنل دردوره  (22منده

درهرحنل واحدهنئی ک  دانشجو ب  صورت مهمنن .  تحصیل کند بطور تمنم وقت ب  صورت مهمنن نه کنرشننسی پیوست  دریک دانشگ

درصدکل واحدهنی دوره تجنوز  51وچ  ب  صورت تکدرس در یک ینچنددانشگنه گذرانده است نانید از , چ  ب  صورت تمنم وقت

 .کند

منم وقت بنید بناطالع گروه آموزشی مربوط در دانشگنه انتخنب واحد دانشجوی مهمنن  چ  بصورت تکدرس وچ  ب  صورت ت:تاصره

 .ماداء وطاق شرایط دانشگنه مقصد  بنشد

درکنرننم  اودردانشگنه ماداء ثات میشود ونمرات ً عینن, ک  دانشجوی مهمنن دریک ینچند دانشگنه می گذراند  ییواحدهن (25منده

 .دشدآنهن درمحنسا  میننگین نیمسنل ومیننگین کل اومنظور خواه

ی راک  دانشجو دردانشگنه مقصد بننمره کمتراز یواحدهنمیانشد و 05دانشگنه مقصدحداقل نمره قاولی دانشجوی مهمنن در

 .بگذراند گذرانده است بنید مجددا05ً
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

بشمنره دانشجویی                           متعهد میگردم موارد                              دانشجوی رشت              ینجننب                         ا

 .رعنیت نمنیم درغیراینصورت مسئولیت عواقب بعدی ننشی از قصوردراین امر بعهده اینجننب می بنشد مشروح  زیررا دقیقنً

حدننمنیم درغیراینصورت اداره امورآموزشی مجنز است واحدهنی انتخنب وا و بنتوج  ب  معدل نیمسنل قال بیشترازحدمجنزحذف( 0

 .اضنفی رابدون اطالع اینجننب حذف نمنید

 ًدرصورت وجود هرگون  تخلف آموزشی مننند عدم رعنیت پیشنینز واخذ واحدبیش ازحدتعیین شده اداره امور آموزشی راسن(5

 .نسات ب  حذف دروس مربوط  اقدام خواهد نمود

ط برای نیمسنل مورددرخواست اعتانرداردوبرای ثات ننم درنیمسنل بعدی بنیدب  دانشگنه ماداء مراجع  نمنیم این فرم فق(5

 .  درغیراینصورت منصرف از تحصیل شننخت  خواهم شد

نم ییداستندراهنمن ودانشکده مربوط  رسیده انجأدانشجو موظف است انتخنب واحدخودرا ازبین دروس مندرج دراین فرم ک  ب  ت( 5

 .یید اداره کل امورآموزشی دانشگنه ماداء انجنم گیردد بننظر گروه ودانشکده مربوط  وتأدهد وهرتغییری درآنهن بنی

 .حذف نیمسنل دانشجوی مهمنن وین تشخیص مجنز بودن غیات در امتحنننت پنینن نیمسنل بننظر دانشگنه ماداء می بنشد (2

روز پس از امتحنننت نیمسنل مربوط  52همننی الزم است دانشجو حداکثر ظرفدرصورت موافقت دانشگنه مقصدبن تقنضنی م( 5

مراحل تسوی  حسنب خویش رادرآن دانشگنه انجنم داده ونسات ب  ارسنل کنرننم  خویش ب  این دانشگنه اقدام الزم بعمل 

 .درغیراینصورت بروز هرنوع مشکل آموزشی متوج  دانشجو خواهد بود .آورد

ست درصورت عدم موفقیت درثات ننم وانتخنب واحد دردانشگنه مقصدمراتب را ب  اداره کل آموزش اطالع داده دانشجو موظف ا( 7

 .وضمن عودت فرم مربوط  برابر تقویم آموزشی دانشگنه دردانشگنه ماداء انتخنب واحدنمنید

 .کل محنسا  میگردد دانشجوی مهمنن ب  هیچوج  پذیرفت  نگردیده لیکن در میننگین05نمرات اخذشده کمتراز(8
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