فرم اطالعات متقاضیان مهمان/انتقال/انتقال توام با تغییر رشته به دانشگاه علم و فرهنگ
اطالعات فردی

نام و نام خانوادگی:

نام پدر:

شماره ملی:

جنسیت :مذکر ⃝

شماره تلفن ثابت:

شماره تلفن همراه:

مونث ⃝

نشانی محل سکونت:
مشخصات تحصیلی

نام دانشگاه/مؤسسه مبدا:

سال ورود به دانشگاه/مؤسسه:

رشته تحصیلی:

مقطع تحصیلی :کارشناسی ناپیوسته ⃝

نام دانشگاه/مؤسسه مقطع کارشناسی:
تعداد کل واحدهای اخذ شد:

نام رشته کارشناسی:

کارشناسی ⃝

کارشناسی ⃝
ارشد

معدل کارشناسی:
تعداد نیمسال تحصیلی گذرانده:

تعداد کل واحدهای گذرانده:

تعداد نیمسال مشروطی:

سابقه مهمانی

چند نیمسال در دانشگاه علم و فرهنگ مهمان بوده اید؟

اولین ترم است

یک نیمسال

تعداد واحد گذرانده در مدت مهمانی در دانشگاه علم و فرهنگ:

دو نیمسال

سه نیمسال و بیشتر

معدل آخرین ترم میهمانی:
شرح درخواست

نوع درخواست :مهمان ⃝

انتقال ⃝

انتقال توأم با تغییر رشته از رشته  . . . . .به رشته ⃝ . . . . . .

شرح درخواست (دالیل خاص از قبیل :دانشجوی دختر ،فوت یا معلولیت سرپرست خانواده در زمان تحصیل ،بیماری خاص ،ازدواج در زمان تحصیل و :). . .

تذکر مهم :کشف هرگونه مغایرت در اطالعات ارائه شده توسط دانشجو در هر مرحله از تحصیل ،منجر به لغو درخواست مهمانی یا انتقال دانشجو میگردد.
اینجانب ضمن تایید موارد فوق متعهد میشوم در مدت میهمانی مقررات دانشگاه علم و فرهنگ را رعایت نموده و نیمسال تحصیلی را مشروط
نشوم .در غیر اینصورت هرگونه عواقب ناشی از جمله لغو مهمانی ،عدم پذیرش مهمانی در نیمسال های بعد و  ...را پذیرا باشم.

نام و نامخانوادگی:
امضاء  /تاریخ
(این قسمت توسط آموزش دانشکده تکمیل شود)

اعالم نظر مدیر محنرم گروه

بنا به اطالعات ذکر شده پذیرش دانشجو به صورت

از نظر اینجانب بالمانع است.

بنا به اطالعات ذکر شده پذیرش دانشجو به صورت

از نظر اینجانب بدالیل زیر امکان پذیر نمیباشد.

امضا و مهر دانشکده /تاریخ

امضا و مهر دانشکده  /تاریخ

