
 فرم درخواست مهمان                                                         
درخواست
 دانشجو

 بـه   شـبانه / روزانـه  دوره                                درمقطـع       ورودي  ينجانب                        دانشجوي رشـته                                        ا
 از مقـررات مربـوط بـه     كامـل  طـالع  ابا                        كه تا كنون        واحد درسي را با معدل كل         گذرانده ام                              دانشجويي شماره

                            دانشگاه         در       سالتحصيلي     واحد هاي زير در نيمسال     متقاضي گذراندن  ,مهماني مندرج درپشت صفحه
راز موظف به گذراندن مجدد درايـن دانشـگاه         حصورت ا  پذيرفته نگرددودر  12ده شده كمتر از     گذراننمرات   -1: ميگردممتعهد ضمناً  .ميباشم

 .پيگيري ارسال نمرات وعواقب احتمالي عدم ارسال به موقع نمرات بعهده اينجانب ميباشد ميباشم مسئوليت
رت دانشگاه هيچگونـه مسـئوليتي در قبـال پـذيرش            واحدهاي مندرج در جدول ذيل را در دانشگاه مقصد اخذ نمايم در غير اينصو              " صرفا -2

 .واحدهاي گذرانده ديگري نخواهد داشت
 :  امضاء:                      تاريخ                                                                                                                                                       

نظرآموزش 
 كدهدانش

  . تحصيل ندارد دانشگاه مهمان بوده و مشكلي براي ادامه درسايرواحدتاكنون         ه وخاب نمودنامبرده درنيسمال جاري تعداد      واحد انت
  آموزش دانشكدهمسئول ءامضا                                                                                                                                    

 
 
 
 

نظر گروه
 آموزشي

 
 
 

 نامبرده ميتوانداز واحدهاي زير  انتخاب نمايد       موافقت نمي شودبادرخواست ايشان موافقت مي شود  
 تعداد واحد نام درس تعداد  واحد نام درس

    
    
    
    
    
    
    
  جمع واحدها  

    نام و نام خانوادگي مدير گروه  نام و نام خانوادگي استادراهنما                                                           
 ء             امضا                 امضاء                                                                                             

  دانشگاه        آموزشياداره كل امور: به 
   :تاريخ                                                                                                                     سالم عليكم                                          

 :شماره                                                                                                                                                                                 
                            موافقت نمي شودبا توجه به مقررات آموزشي با درخواست ايشان موافقت مي شود

                                                                                                                                                   
  دانشكده معاون آموزشيامضاء                                                                                                                                          

 :تاريخ                                                                                             . ...................اداره كل امور آموزشي دانشگاه   
 :شماره                                                    سالم عليكم

دستور فرمائيد نتيجـه موافقـت يـا      خواهشمند است،با درخواست نامبردهاه گ ضمن تائيد سوابق آموزشي دانشجوي فوق الذكرو موافقت اين دانش   ,     احتراماً
ابـر تقـويم دانشـگاهي      شـده بر    واحد دانشجو در زمـان تعيـين       موافقت با تقاضاي مهماني را به نحوي به اين اداره كل اعالم فرمايند كه خللي درانتخاب                عدم

 .رسال نمرات اكتسابي درپايان نيمسال موجب تشكر خواهد بودصورت پذيرش تقاضاي دانشجوي مذكور تسريع در ا درايجادنگردد 
 دكتر محمود صفاري                                                                                                                     

 مدير امورآموزشي دانشگاه                                                                                                                     
0361-5578010  تلفن 87159 -81151كدپستي - دانشگاه علوم پزشكي كاشان– بلوار قطب راوندي –كاشان : آدرس  

جهت اطالع...........................    سرپرست دانشكده   :  رونوشت      


