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پیوست ..............:
فرم شماره 8

اینجانب  ................................با شماره دانشجویی  ...............................دانشجوی رشته  .................................مقطع .................................که تاکنون
تعداد  .........واحد درسی را با معدل کل  .................گذرانده ام ،تقاضای انتقال به صورت مهمان در نیمسال اول  /دوم /تابستان سال
تحصیلی  ....... -......طبق دروس درخواستی ذیل ،در موسسه آموزش عالی  .............................................دارم .


تذکر مهم:



تعداد واحد مجاز انتخابي دانشجو حداکثر  02واحد و در صورت مشروطي در ترم قبل 41 ،واحد مي باشد.



رعايت پيش نياز و هم نياز دروس به عهده شخص دانشجو مي باشد.
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واحد

نام درس

امضاء دانشجو
نظر مدير گروه
درخواست دانشجوی فوق بررسی و طبق پرونده آموزشی دانشجــو ،تقــاضاي مهمــاني موقت تحصیـلی ایشان در موسسه آموزش عالی
 ...............................و اخذ دروس فوق در نیمـسال  ..............سال تحصیلی

-

بالمانع می باشد.
تاریخ و امضاء مدیر گروه

نظر مدير آموزش:
پرونده آموزشی دانشجــو بررسی و نامبرده واجــد شـرایط تقــاضاي مهمــاني موقت تحصیـلی در نیمـسال  ..............سال تحصیلی
 ..................بار در طول دوره تحصیلی خود می باشد.

-

برای

تاریخ و امضاء واحد آموزش

معاون محترم آموزشي موسسه
گواهی میشود نامبرده شهریه ثابت و متغیر خود را برای مهمان شدن در نیمسال اول  /دوم /تابستان سال تحصیلی  ....... - .......پرداخت
و نسبت به تسویه حساب شهریه های قبلی اقدام کرده است .
ثبت دروس در سيستم آموزشي (آقاي رحمانيان)

حسابداري امور دانشجويي

موسسه محترم آموزش عالي ........................................................
احتراما با انتقال موقت (مهمان) خانم/آقای ................................با شماره دانشجویی ................................در نیمسال اول /دوم /تابستـان
سال تحصیلی  ....... -.......به آن موسسه موافقت می شود .خواهشمند است مقرر فرمائید در صـورت موافقت آن موسسه محترم مراتب را به این موسسه
اعالم و پس از انجام امتحان ،نمره ایشان به صورت محرمانه به موسسه ارسال گردد.

آردس  :شیراز – خیابان قصرالدشت  -کوهچ  - 47موسسه آموزش عالي پيشتازان
پس
تلفن 74208163170-7 :کد تي 42314-30708 :

معاونت آموزشي موسسه
مهيار اردشيري

Address: Pishtazan Higher Education Institute,
Shiraz, Iran
Tel : 70208163170-4
Postal code :02310-30408

