
 : تاریخ                                                                                                                                 

  :شماره                                                                                                                                   
   :پیوست                                                                                                                                      

                                                    فرم درخواست انتقال به صورت مهمان     

  
                                         .......................دانشگاه/ ریاست محترم موسسه آموزش عالی

مطابق جـدول   ،دانشگاه/ در آن موسسه ......................................... خانم / مربوط به دانشجو آقایاحتراما تقاضای مهمانی دروس 
خواهشمند است مقرر فرمائید در صـورت موافقـت، نسـبت بـه ارسـال      . واحد تقدیم می گردد................. جمعا به تعداد  ،ذیل

  .نمرات ماخوذه به این موسسه دستورات الزم مبذول فرمائید
  

  مجتبی احسانی 
  معاونت آموزشی موسسه                                                                                                                                          

  

                                                       معاونت محترم آموزش موسسه آموزش عالی فروردین قائمشهر  
  ..............................مقطــع.. ...............................ته رشــ............. .........................بــه شــماره دانشــجویی ..................................... اینجانــب 

دروس ................................ دانشگاه / به صورت مهمان در موسسه..................... سال تحصیلی ................ تقاضا دارم که در نیمسال 
  :می نمایم کهزیر را با رعایت پیشتاز اخذ و تعهد 

  .زش موسسه برای اینجانب تعیین نموده را بدون هیچ تغییری در موسسه مقصد انتخاب نمایمفهرست دروسی را که آمو) الف
روز پس از پایـان امتحانـات ارائـه     10نمرات خود را حد اکثر تا ................................. دانشگاه/پس از تسویه حساب با موسسه) ب

هر تصمیمی را که آن موسسه درمورد اینجانب اتخاذ نمایـد، پذیرفتـه و    پیش آمد هرگونه اشتباه احتمالی،و در صورت . نمایم
  .هیچ گونه اعتراضی نخواهم داشت

    تعداد واحد  نام درس  کد درس  ردیف  تعداد واحد  نام درس  کد درس ردیف

                
                
                 
                
                 

     جمع    جمع
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 غیر انتفاعی ـ غیر دولتی  مؤسسه آموزش عالی  
  فروردین قائمشهر

  جمهوری اسالمی ایران  
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 6 :فرم شماره



 : تاریخ                                                                                                                                 

  :شماره                                                                                                                                   
   :پیوست                                                                                                                                      

                                       فرم درخواست انتقال به صورت مهمان                  

  
                                                       معاونت محترم آموزش موسسه آموزش عالی فروردین قائمشهر  

  ..............................مقطــع.. ...............................ته رشــ............. .........................بــه شــماره دانشــجویی ..................................... اینجانــب 
دروس ................................ دانشگاه / به صورت مهمان در موسسه............... ......سال تحصیلی ................ تقاضا دارم که در نیمسال 

  :زیر را با رعایت پیشتاز اخذ و تعهد می نمایم که
  .فهرست دروسی را که آموزش موسسه برای اینجانب تعیین نموده را بدون هیچ تغییری در موسسه مقصد انتخاب نمایم) الف
روز پس از پایـان امتحانـات ارائـه     10نمرات خود را حد اکثر تا ................................. دانشگاه/پس از تسویه حساب با موسسه) ب

پیش آمد هرگونه اشتباه احتمالی، هر تصمیمی را که آن موسسه درمورد اینجانب اتخاذ نمایـد، پذیرفتـه و   و در صورت . نمایم
  .نخواهم داشتهیچ گونه اعتراضی 

    تعداد واحد  نام درس  کد درس  ردیف  تعداد واحد  نام درس  کد درس ردیف
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 امضاء دانشجو و تاریخ                                                                                                                                                   

  
  
  

 معاون آموزشی          آموزش و امور مالی جهت اطالع و اقدام                                                          دبیرخانه، واحد -
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