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 صفحه 1از        1: صفحه                 

  : تاریخ
 :شماره

  بسمه تعالی
  

  رشـته         به شماره دانشجویی               اینجانب
    نیمـــسال  پذیرفته شده در سالتحصیلی              دانشکده   دوره         
     نیمسالدائم در  مهمان متقاضی انتقال بصورت    معدل کل  و واحد گذرانیده           با تعــداد   

  دوره تحصیلیشوم پس از اتمام  باشم و متعهد می می    به دانشگاه    سال تحصیلی
  .حساب نموده و به دانشگاه خود مراجعه نمایم با دانشگاه مقصد تسویه

  دانشجوامضاء 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :دانشکده مربوطه رئیس اداره خدمات آموزشییه نظر
بیشـتر   13ـ نامبرده حداقل دو نیمسال تحصیلی در دانشگاه مقصد به تحصیل اشتغال داشته است و میانگین نمرات ایشان در طی دو نیمسال از 

  .است
  مهر و امضاء                                                  .باشد میاز نظر مقررات آموزشی و انضباطی بالمانع به صورت مهمان دائم ـ انتقال نامبرده 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ

  
  

  :نظریه گروه آموزشی دانشکده مربوطه 
بدیهی است که در هر نیمسال تحصیلی نـامبرده  . شود میموافقت        نامبرده در دانشگاهبا انتقال به صورت مهمان دائم 

  .واحد خواهد نمود بق ضوابط و مقررات آموزشی انتخابه مربوط در دانشگاه مقصد و مطاورنظریه مدیر گبا 
  

  مهر و امضاء رئیس دانشکده                              امضاء مدیر گروه آموزشی                  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ
  :)نوبت دوم(امور مالی مربوط به دانشجویان دوره شبانه نظریه 

  مبلغ     ورخم        طي فيش شماره      آقاي/ شود خانم گواهي مي
تحصـيلي  دوم سـال / ريال شهريه ثابت از بابت مهمـاني نيمسـال اول                     و به حروف
  .پرداخت نموده است         

  امضاء و مهر امور مالی
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .....................  دانشگاه یآموزشامور  مدیر محترم

  

  سالم علیکم
احتراما ضمن تائید سوابق آموزشی و موافقت این دانشگاه با درخواست نامبرده خواهشمند است از نتیجه امر این دانشـگاه را مطلـع        
و پـس از اتمـام    باشـد  میدائم نامه آموزشی دانشجویان مهمان  بع مقررات و آئینادامه تحصیل نامبرده تا نماید اضافه میضمنا . یدئفرما

  .حساب و مراجعه به دانشگاه مبداء مدرك تحصیلی ایشان از طریق این دانشگاه صادر خواهد شد واحدهاي درسی ضمن تسویه
 

  با آرزوي توفیق الهی         
 مدیر امور آموزشی دانشگاه


