وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

شماره :

دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گراش

تاريخ :

تقاضاي انتقال به صورت ميهمان
تك درس
مسوول محترم آموزش دانشكده پيراپزشكي
با سالم و احترام

اينجانب  ........................دانشجوي رشته  .......................مقطع  .................ورودي  ....................به شماره دانشجويي  ........................با اطالع
كامل از مقررات مربوطه به دانشجوي ميهمان در دوره  .........درخواست مي نمايم با ميهمان شدن اينجانب در  ......................................جهت گذراندن دروس
ذيل در نيمسال  ...............سال تحصيلي  .....................موافقت فرماييد  .ضمنا" موارد مشروحه زير را مي پذيرم .
 مسئوليت پيگيري ارسال نمرات و كارنامه رفتار و پوشش حرفه اي دوره مهماني را شخصا" بر عهده گرفته و ترتيبي اتخاذ مي نمايم تا قبل
از انتخاب واحد نيمسال بعد نمرات به اين دانشگاه ارسال گردد.
 هرگونه اشكال احتمالي آموزشي حاصل از مهمان شدنم را عهده دار و عواقب ناشي از ا ين ميهماني اعم از پيگيري نمرات  ،تداخل كالسي و امتحاني
 ،عدم رعايت پيش نياز  ،عدم رعايت سقف واحد در هر ترم و  ...را مي پذيرم .
 متعهد مي شوم كه چنانچه دانشگاه مقصد با مهماني اينجانب موافقت ننمايد در اسرع وقت نسبت به انتخاب واحد در تاريخ هاي مقرر نيمسال تحصيلي
دانشگاه مبدأ اقدام نموده در غير اين صورت آموزش دانشگاه مي تواند طبق مقررات با اينجانب رفتار نمايد .
توجه  :براساس آئين نامه آموزشي دوره هاي كارداني  ،كارشناسي  ،كارشناسي ناپيوسته  ،دندان پزشكي و پزشكي عمومي حداقل نمره قبولي دانشجوي مهمان
ورودي  83به بعد  12مي باشد .
امضاء دانشجو
مدير محترم امور آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه علوم پزشكي .................
با سالم و احترام
ضمن موافقت با درخواست ميهماني نامبرده واحدهايي را كه دانشجو مجاز به انتخاب دروس به شرح ذيل با رعايت پيش نياز و سقف واحد در هر ترم
اعالم مي گردد.
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مدير آموزشي دانشكده

مدير محترم امور آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده علوم پزشكي .........
با سالم و احترام
عين درخواست انتقال به صورت ميهمان دانشجوي فوق ارسال مي گردد .خواهشمند است دستور فرمائيد در صورت موافقت با تقاضاي نامبرده مراتب
را به اين دانشگاه اعالم و در پايان مهماني ريز نمرات ميهماني به انضمام يك نسخه از كارنامه رفتار و پوشش حرفه اي ايشان را به اين امور ارسال
نمايند.
معاون آموزشي دانشكده

عملي

