شماره:
فرم درخواست انتقال موقت(مهمان)

تاریخ:
ناپیوسته
)  /کارشناسی(پیوسته
ناپیوسته
اینجانب  ................................دانشجوی رشته  ........................مقطع کاردانی (پیوسته
دوم
 ...........................................که تاکنون  ...............واحد درسی را با معدل کل  .............................گذرانده ام،تقاضاضی انتقال به صورت مهمان در نیمسال اول
سال تحصیلی

-13

) با شماره دانشجویی
تابستان

 13در موسسه آموزش عالی  .......................................................................را دارم.
نام و نام خانوادگی و امضای دانشجو:
تاریخ:

مدیر محترم آموزش موسسه آموزش عالی زند
احتراما مطالب نوشته شده توسط دانشجو تایید می شود .با انتقال موقت ایشان جهت گذرانیدن  ........واحد در نیمسال اول
در موسسه آموزشی  ....................................................موافقت می شود.
ردیف

نام درس

واحد

دوم

ردیف

1

5

2

6

3

7

4

8

تابستان

سال تحصیلی

نام درس

-139

139

واحد

نام و نام خانوادگی و امضای مدیر گروه:
تاریخ:
امور مالی محترم موسسه
خواهشمند است نسبت به اخذ شهریه ثابت و تسویه حساب شهریه نیمسال های قبل اقدام شود.
آموزش موسسه
آموزش محترم موسسه
گواهی می شود ایشان شهریه ثابت خود را برای مهمان شدن در نیمسال اول
شهریه های قبلی اقدام کرده است.

دوم

تابستان

سال تحصیلی

 139پرداخت و نسبت به تسویه حساب

-139

نام و نام خانوادگی و امضای امور مالی:
تاریخ:
موسسه محترم آموزش عالی
احتراما
با انتقال موقت(مهمان) خانم /آقای  .....................................شماره دانشجویی  .............................در نیمسال اول
صرفا دروس ذکر شده در آن موسسه موافقت می شود.

دوم

تابستان

سال تحصیلی -139

 139جهت گذراندن

خواهشمند است مقرر فرمائید در صورت موافقت پس از انجام امتحان ،نمرات ایشان به صورت محرمانه به این موسسه اعالم شود .درهرحال اعالم نظر آن موسسه محترم در مورد تقاضای
انتقال موقت نامبرده مزید امتنان خواهد بود.

مدیر آموزش موسسه آموزش عالی زند

T-2300-01/00

*دانشجوی گرامی ،صرفا نمره باالی  12قابل تطبیق می باشد.
*رعایت سقف واحدها با دانشجو می باشدو چنانچه در ترم قبلی مشروط گردد بیشتر از  14واحد حق انتخاب واحد نخواهد داشت.
* رعایت پیش نیازهای دروس به عهده دانشجو است در غیر اینصورت دروس بدون رعایت پیش نیاز حذف و پذیرفته نخواهد شد.
ج

توزیع نسخ :

شماره صفحه1 :

از 1

