
شماره : ............................

تاریخ : .............................

..........................پیوست : 
(کمیته نقل و انتقال دانشجویی)

هااستانسایرمراکز درتکدرس : درخواست  میهمان 307کاربرگ 

جو
انش

ي د
اضا

...............(مبدا)کاربردي-علمیمرکز آموزش محترمرئیستق
سالم علیکم؛

......... نظام ترمی/پودمانی رشته................................... ورودي سال   احتراماً اینجانب...................................................دانشجوي مرکز ............................................. 
شجویی...................................با کد ملی.....................................................که تا پایان    ........ مقطع.........................به  ستان  □دوم □اول شماره دان □تاب

می باشم. دروس زیر بعنوان میهمان تکدرسمتقاضی اخذ سال تحصیلی................تعداد...........واحد را با میانگین......................گذرانده ام  و
ساند اطالعبهضمناً  سال  دراینجانبنیازمورددروسمی ر ستان  □دوم □اول نیم ستانی  ............................................آموزشمرکزدر□تاب واحد ا

ام.نمودهدرجدانشگاه آموزشیمی گردد و درخواست خود را در سامانهارائه) مقصد(............. 

دانشجوخانوادگینامونام
تاریخوامضاء

: دانشجوسکونتمحلآدرس

:                                                                                        دانشجوضروريتلفنشماره
:                     دانشجوهمراهتلفنشماره

هر شرایط به صورت میهمان ممنوع است.در 2و 1تذکر : اخذ واحد درسی کاربینی و کارورزي 
تعداد واحدکد درسنام درسردیف

بدا
ز م

مرک

.........(مبدا)استان واحد کاربردي-علمیجامعدانشگاهرئیس محترم 
سالم علیکم؛

/ خانم ............................ و با توجه به عدم ارائه واحدهاي درسی اعالم شده مذکور در این مرکز آموزشی با    تقاضاي دانشجو آقاي  پس از بررسی  خواهشمند است مقرر فرمائید   
صورت تکدرس در مرکز آموزش علمی     ست میهمانی نامبرده به  ستانی ...............   کاربردي .....................–درخوا صد) در واحد ا سال  . در .................... (مق □دوم □اول نیم

موافقت فرمائید.سال تحصیلی................□تابستان 
........(مبدا)کاربردي-علمیمرکز آموزش رئیس

مهر و امضاء

ان
است

حد 
وا

بدا
م

.........مقصد)(استان واحد کاربردي-علمیدانشگاه جامعمحترمرئیس
علیکم؛سالم

ارائهسال تحصیلی................  □تابستان  □دوم □اول در نیمسال  مرکز آموزش ................................ فرمائید چنانچه واحدهاي درسی فوق الذکر در  مقررتخواهشمند اس  
آورند............. ثبت نام بعمل می گردد، از دانشجو  آقاي/ خانم ................

...........(مبدا)استانواحدکاربردي-علمیجامعدانشگاهرئیس
مهر و امضاء

صد
ن مق

ستا
د ا

واح

.........(مقصد)کاربردي-علمیمرکز آموزشرئیس محترم 
سالم علیکم؛
ــتور  ــی فرمائید   لطفا دسـ ــده مذکور در               پس از بررسـ ــی اعالم شـ ــجو آقاي/ خانم ............................ و با توجه به عدم ارائه واحدهاي درسـ ــاي دانشـ مرکز آموزش تقاضـ

صورت تکدرس در    ................................................... ست میهمانی نامبرده به  سال  آموزش در مرکزنآبا درخوا ستان  □دوم □اول نیم صیلی................   □تاب سال تح
) ........مقصد(واحد استانکاربردي-علمیجامعدانشگاهرئیسموافقت فرمائید.

مهر و امضاء

تاریخ:.............................شماره:........

تاریخ:.............................شماره:........


