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 …………   شماره:

 .………… تاريخ:

 ...……… پيوست:

 بسمه تعالی 

 

   25فرم شماره 

 تقاضای انتقال به صورت مهمان   

 دانشجویان کارشناسی ارشد

 صفحه می باشد(  2)این فرم در 
 

 
 موسسه آموزش عالی غير انتفاعی فراز

 معاونت آموزشی 

 و تحصيالت تكميلی 

 .....................................................  جناب آقای / سرکار خانم دکتر

 باسالم واحترام

 ، اينجانب دانشجوی آن موسسه با مشخصات ذيل:بــه استحضار می رســــاند  

ــيلی:      ــته تحصـ ــماره                      نام:                            نام خانوادگی:                     کدملی:                           رشـ شـ

 دانشجويی:                 گرايش:               

 دوره:               مقطع:                          سال ورود:             مقطع:                       سال ورود:                           نيمسال: 

ن  تـعداد واـحدـیای ـگدراـنده:                               مـعدل واـحدـیای ـگدراـنده ـتاکنون :                        و ـبا ا ال  از  واني

 آموزشی                    

ای اينجانب بررسی و  ضای انتقال به صورت ميهمان به موسسه ...................................... دارم، در صورت امكان تقاضتقا 

ا دام الزم مبدول گردد. در ضمن اينجانب متعهد می گردم در صورت موافقت موسسه آموزشی عالی فراز گچساران و  

دانشگاه مقصد با تقاضای اينجانب با موسسه تسويه و در تاريخ مقرر خود را به اداره آموزش موسسه مقصد معرفی نموده  

        دارم.                                                                                                                        و حق بازگشت از تقاضای خود را ن

   نام و نام خانوادگی دانشجو                                                                                                   

 تاريخ درخواست و امضا                                                                                                                                            

_________________________________________________________________ 
   پژوهشیی و معاونت محترم آموزش

 سالم عليكم ؛  

رخ  با ارائه شرايط دانشجو ....................در مورد انتقال به صورت مهمان به دانشگاه يا موسسه  ...................... در جلسه مو

 ...............................گروه آموزشی................................ مورد بررسی  رار گرفت و   

 با آن مخالفت شد           

با آن موافقت شد و ايشان از ليست دروس درج شده در جدول زير می تواند دروسی را درموسسه  مقصد به صورت             

 ميهمان اخد نمايند: 

1  5  

2  6  

3  7  

4  8  
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گروه   شورای   .................. مورخ  جلسه  در  دانشجو  راینمای  استاد  ضمن  دکتر  در  خانم  سرکار   / آ ای  جناب 

 ............................ تعيين شده است که موارد فوق مورد تأييد  ايشان نيز  رار گرفته است. 

 ........................... استاد راهنمای دانشجو                                                            مدیر گروه آموزشی

 ..................             خانوادگی............................                                                          نام و نام خانوادگی............. نام و نام 

 تاريخ و امضا                   تاريخ و امضا                                                                                        

 

 غیر انتفاعی فراز   آموزش عالی موسسهمدیر محترم آموزش 

 سالم عليكم  

................................................ در شورای آموزشی  تقاضای انتقال خانم / آ ای ................................  به موسسه اموزشی  

 موسسه مورد بررسی  رار گرفت و نظر موسسه درخصوص انتقال ايشان ............................. می باشد.

 

 خوایشمند است نتيجه در پرونده تحصيلی ايشان درج گردد   •

 

 و پژوهشیآموزشی  ت معاون 

 نام و نام خانوادگی 

 امضا                                              

 مهر موسسه                                                                                                          

 

 

 

 


