بسمه تعالی

تعهدنامه میهمانی سال تحصیلی 96-97

دانشجوی رشته

اینجانب
دوره روزانه  /شبانه به شماره دانشجویی

که تاکنون

ورودی
واحد درسی را گذرانده ام

و با رعایت تعهدنامه زیر تقاضای میهمان در نیمسال اول  /دوم سال تحصیلی  96-97در دانشگاه
را دارم .

متعهد می گردم :
 -1در ابتدای ترم آتی ریز نمرات دروس گذرانده شده که به تأیید دانشگاه رسیده است ارائه نمایم .
 -2هر گونه تبعات و پی آمدهای تحصیلی که ناشی از میهمان شدن اینجانب است به عهده می گیرم .
 -3نمره احراز شده در هر درس در دانشگاه مقصد و پس از سنجش و ارزیابی با نظر گروه آموزشی مربوطه قابل ثبت باشد .
 -4ظرف مدت یک هفته پس از ثبت نام در دانشگاه مقصد  ،دروس و تعداد واحدهای را به اطالع امور آموزشی دانشگاه برسانم .
-5

طبق آیین نامه آموزشی  ،دانشجویان از چهار نیمسال میهمانی برای کارشناسی و دو نیمسال میهمانی برای مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوستته نبایتد تجتاوز
نماید .

 -6کلیه موارد مندرج در آیین نامه آموزشی دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوستته و
آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی به شماره  41/3/88419مورخ  92/3/20و
اطالعیه شماره  2و  3وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری را رعایت نمایم .
 -7اخذ واحدها می بایست مطابق تعرفه مهمانی ذیل و با رعایت ،حد نصاب واحتدها ،همنیتازی و پتیش نیتازی دروس و
رعایت عنوان درس و اخذ آن در نیمسال میهمانی مطابق مقررات این دانشگاه و گروه مربوطه صورت پتذیرد و در صتورت

عدم رعایت موارد فوق کلیه عواقب قانونی آن بعهده دانشجو خواهد بود .و تاییتد مراعتع متنتمن عتدم رعایتت
مقررات نخواهد بود.
آدرس :
تلفن ثابت :

تلفن همراه :
محل امناء دانشجو

بسمه تعالی

تعهدنامه میهمانی تابستان96

اینجانب

ورودی

دانشجوی رشته

که تاکنون

دوره روزانه  /شبانه به شماره دانشجویی

واحد درسی را گذرانده ام

و با رعایت تعهدنامه زیر تقاضای مهمان در نیمسال تابستانی سال تحصیلی  95-96در دانشگاه
را دارم .

متعهد می گردم :
 -1در ابتدای ترم آتی ریز نمرات دروس گذرانده شده که به تأیید دانشگاه رسیده است ارائه نمایم .
 -2هر گونه تبعات و پی آمدهای تحصیلی که ناشی از مهمان شدن اینجانب است به عهده می گیرم .
 -3نمره احراز شده در هر درس در دانشگاه مقصد و پس از سنجش و ارزیابی با نظر گروه آموزشی مربوطه قابل ثبت باشد .
 -4ظرف مدت یک هفته پس از ثبت نام در دانشگاه مقصد  ،دروس و تعداد واحدهای را به اطالع امور آموزشی دانشگاه برسانم .
 -5دانشجویان متقاضی ترم تابستانی در سایر دانشگاهها تحت پوشش وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری مجاز هستند حتداکرر یتک
درس از د روس پایه  ،اصلی  ،تخصصی یا اختیاری ( با توعه به شرایط اختصاصی که توسط دانشکده ها اعالم شده ) و فقتط یتک
درس  2واحدی از گروه معارف را به همراه دروس عمومی حداکرر تا سقف  6واحد اخذ نمایند .
 -6کلیه موارد مندرج در آیین نامه آموزشی و اطالعیه شماره  255/96/267متورخ  96/2/4آمتوز

دانشتگاه را رعایتت نمتایم و

تایید مراجع متضمن عدم رعایت مقررات نخواهد بود .

آدرس :
تلفن ثابت :

تلفن همراه :

محل امناء دانشجو

