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/ ام، بـا توجـه بـه ضـوابط میهمـانی، تقاضـا دارم در نیمسـال         گذرانده    ،اول    ،دوم     تابسـتان سـال تحصـیلی -13    بصـورت

 میهمانشوم دروس زیر را ثبت نام کنم و متعهد می.......................................................................: تمدید میهمان در دانشگاه :  

  تجاوز نکند،) بر حسب معدل کل و معدل نیمسال قبل(مجموع واحدهایی که اخذ میکنم از سقف واحد مجاز - 1

.ف مدت دو هفته مدارك را به آموزش دانشکده بازگردانمدر صورت انصراف از این درخواست یا عدم پذیرش دانشگاه مقصد، ظر- 2
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  .واحد از دروس ثبت شده در جدول فوق را بصورت میهمان اخذ کند.) ................................................................به حروف( دانشجو مجاز است حداکثر تا سقف 
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   13:      /     /    تاریخ ............................................:نام، امضا و مهر مدیر گروه            13:      /     /    تاریخ ...................................................:نام و امضاي استاد راهنما

  
  .از نظر مقررات آموزشی بالمانع است تمدید میهمان   میهمان،موارد فوق مورد تأیید است و ادامه تحصیل دانشجو بعنوان دانشجوي 

  ...........................................................................................................................................................................................................................................................:توضیح ضروري

   13:      /     /    تاریخ ........................................................................................................:نام و امضاي معاون آموزشی دانشکده

  
  .از نظر این مدیریت بالمانع است تمدید میهمان میهمان،  انشجوي مزبور به این مدیریت هیچگونه بدهی ندارد و ادامه تحصیل وي بعنوان دانشجوي د
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   13:      /     /    تاریخ ........................................................................................................:نام و امضاي مدیر آموزشهاي آزاد و نوبت دوم دانشگاه

  
  ...............................................................................................مدیرکل محترم امور آموزشی دانشگاه

  با سالم و احترام،

موافقت یا عدم موافقت آن دانشگاه را در مورد تقاضاي ایشان به این  فرماییددستور واهشمندم ، خضمن موافقت با درخواست میهمانی دانشجو

  .مدیریت ارسال فرمایند

  ...............................................................................................مهر و امضاي مدیر کل امور آموزشی

  

دانشجوي نوبت دومنظر مدیریت آمورشهاي آزاد و 

مالحظات آموزش دانشکده

نظر گروه آموزشی
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همان، بطور موقت براي مدت در مواردي که دانشجو بطور موقت ناگزیر به تغییر محل تحصیل خود باشد، میتواند با موافقت دانشگاههاي مبدأ و مقصد، بعنوان دانشجوي می: 49مادة 

  .معین، محل تحصیل خود را تغییر دهد

  .ین است که دانشجو حداقل یک نیمسال تحصیلی خود را در دانشگاه مبدأ گذرانده باشدمهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه، مشروط بر ا: 50مادة 

  .تکدرس با نظر دانشگاه مبدأ و موافقت دانشگاه مقصد بالمانع استمهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه براي گذراندن یک یا چند درس بصورت : 51ماده 

در هر . وقت بصورت مهمان تحصیل کند یک نیمسال در دورة کاردانی، یا دو نیمسال در دورة کارشناسی در یک دانشگاه بطور تمامهر دانشجو در هر رشته میتواند حداکثر : 52ماده 

ره تجاوز درصد کل واحدهاي دو 40در یک یا چند دانشگاه گذرانده است، از ) درس وقت و چه بصورت تک چه بصورت تمام(حال نباید تعداد دروسس را که دانشجو بصورت مهمان

  .کند

  .وقت، باید با اطالع گروه آموزشی دانشگاه مبدأ و طبق شرایط دانشگاه مقصد باشد انتخاب واحد دانشجو چه بصورت تکدرس و چه بصورت تمام: تبصره

ت آنها در محاسبات میانگین نیمسال و میانگین کل او منظور و نمرا. شود گذراند، عیناً در کارنامۀ او در دانشگاه مبدأ ثبت می واحدهایی را که دانشجو در یک دانشگاه می: 53ماده 

  .خواهد شد

  .مدرك فراغت از تحصیل دانشجوي مهمان در هر صورت توسط دانشگاه مبدأ صادر میشود: 54ماده 

  

ضوابط عمومی میهمانی


