
 «ـ معاونت آموزشي دانشکده هدی » 

 

 تکدرسفرم میهمان 

                  

                 .  دوهج هوزانببب  ..........................................................بببب   بببااهج دانشبببجري      ...........................................................دانشبببجرش ه ببب      ........................................................................................ينجانببب  ا

 ............... -. ................تابس ان  سال تحصيل     دوم /  سال  اول /  نيم ده گذهاندن دهس /دهوس ذيل ها ب  داليل زير دهخراست  کاه ناس  اه د مقطع کاه ناس  

 .بگذهانم  ............................................................................................ / دانشکدجدانشگاج  ده 

باشم، در غیر اینصورت در برابر حذف واحدهای بدون مجوز نامه آموزشی میـ فقط مجاز به اخذ واحدهای معرفی شده از سوی دانشکده تا سقف مجاز طبق آیین 1
 بیش از حد مجاز، از سوی آموزش هیچ اعتراضی ندارم. یا
 پاسخ دانشگاه مقصد را ارائه نمایم در غیر اینصورت درخواست اینجانبهدی  ـ حداكثر تا زمان شروع ترم تحصیلی بر اساس تقویم دانشگاهی دانشکده 2
 لغو خواهد شد. 

 علت دهخراست :
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 دانشجو ءتاریخ و امضا                                                                                                                                     

 
 
 .مهاان بردج است .....................................هاش  واحد دهس  خرد ها ده دانشگاج / دانشگاج  ...................... ترم و   ................... ب  نامبردج تا کنرن تعداد 1

 گذهاندج است.  ......................واحد ها با معدل    .....................واحد اخذ و   ......................ترم تحصيل     .................دانشجر ده طرل  -2

 . ب از نظر مقرهات آمرز   ادام  تحصيل نامبردج بالمانع م  با د 3

 

 آموزش  كارشناس تاریخ و امضاء                                                                                                                                
 
 
 . رد مرافقت م  اهائ  دهس / دهوس ذيل ده نيم سال دهخراس   با مهاان  ده دانشگاج ديگرترج  ب  عدم با    

   . رد ا ن  رد اضاش فرق مرافقت م تق با   

 واحد نام درس واحد نام درس واحد نام درس

      

      

 
                                                                                                                                                    

 هورگ ریدم ءامضا                                                                                                                                                        
                                                 

 

 ......................................................................ه/ دانشکده آموزشی دانشگاامور محترم  عاونم

 

   .................در نیمسال تکدرس مهمان بصورت  جهت گذراندن درس / دروس فوق ..........................................................................با سالم و احترام، بدینوسیله دانشجو 

 گردد.  به آن دانشگاه معرفی می ..................     .......................سال تحصیلی 

 د.نارسال فرمایبه این مرکز آموزشی را نامبرده ریز نمرات ، ضمن اعالم نتیجه ، درصورت پذیرش دستور فرمایید خواهشمند است 

 .  می باشدجو صرفاً مجاز به اخذ دروس فوق دانش

 
 

 

  .......................................... تاريخ    : 

  ........................................... شماره   : 

  ........................................... پيوست : 

 و پژوهش آموزش تمعاونامضاء 

 

 

 

 
 


