
      

                                                                                              بسمه تعالیدانشگاه علوم پزشکی                                                                

                                                در خواست میهمانی           وخدمات بهداشتی در مانی قم                                      
  بهداشتانشکده  دریاست محترم  
                                                      شجوییدان به شماره.........................شتهر..........................................نشجويدا.............................................اینجانب احتراما،باسالم 

     ن که تا کنو...........................سال تحصیلی  ورودي ......................................  مقطع ........................ دوره.............................................
 .................................متقاضی میهمانی در ،گذرانده ام وبا اطالع کامل از ضوابط مندرج در پشت فرم.............................لرا با میانگین  ک

ت میهمان در دیگر دانشگاهها واحد درسی را به صور..........همچنین تا کنون .باشممی  ........................ تحصیلی در نیمسال اول 
رامجددا در این  14کارآموزي با نمره کمتر از  و 12گذرانده شده تئوري با نمرات کمتر از می گردم دروس  ضمنا متعهد . گذرانده ام

  .دانشگاه اخذ نمایم ومسئولیت پیگیري ارسال نمرات وعواقب احتمالی آن بعهده اینجانب می باشد 
                                                 

   امورآموزشی دانشگاه علوم پزشکی قم
می باشد به تعداد واحد درسی  دروسی که دانشجو مجاز به انتخاب آنها   .................................... با احترا م ضمن تائید درخواست

  .به شرح ذیل اعالم می گردد
  عدادواحدت  نام درس  ردیف  تعدادواحد  نام درس  ردیف

1      6      
2      7      
3      8      
4      9      
5      10      
  .واحد از واحد هاي پیشنهادي فوق را نمی تواند اخذ نماید 14نامبرده ترم قبل مشروط بوده وبیش از  �

                                                                    
:                      شماره  

:تاریخ................                                                                                  ش دانشگاه علوم پزشکی امور آموز  
  احتراما  ضمن تا ئید  سوابق آموزشی دانشجوي  فوق الذکر و موا فقت این دانشگاه با در خواست نامبرده  بدین وسیله  ،با سالم 

واحد درسی مندرج در جدول فوق به صورت میهمان در نیمسال  ..............را به منظور اخذ  .......................................... دانشجو 
خواهشمند است در صورت موافقت دستور فرمائید مراتب به این .آن دانشگاه معرفی می نماید........................سال تحصیلی............... 

نشگاه اعالم ودر خصوص ارسال ریز نمرات اکتسابی نامبرده در پایان نیمسال اقدام مقتضی بعمل آیدودر صورت مخالفت مراتب دا
  .را در ذیل فرم اعالم وعودت فرمائید

  زشی دانشگاه علوم پزشکی قممدیر امور آمو                                                                                                 
  

                                                                                                                             :                                       تاریخ                            :شماره                                                                                                                                                     
  :                                                               آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قمامور 

  . مخالفت می شود.................................................یهمانی نامبرده به دلیل با درخواست م 
  

  .................. مدیر امور آموزشی دانشگاه علوم پزشکی                                                                                                           
  

  اداره خدمات آموزشی :شترونو
   .……………دانشکده              



  
:49ماده   

به  مقصدو  مبدا موافقت دانشگاههاي با تواند می، باشد محل تحصیل خود به تغییر ،ناگزیر موقت درمواردي که دانشجو به طور
  .دمحل تحصیل خودراتغییرده ،موقت براي مدت معین به طور  همان یعنوان دانشجوي م

  
  :50 ماده

  .میهمان شدن دانشجودریک دانشگاه مشروط براین است که دانشجو حداقل یک نیمسال تحصیلی خودرادردانشگاه مبدا گذرانده باشد
  

  :52ماده
یادونیمسال دردوره کارشناسی دریک دانشگاه به طور تمام ،هردانشجو درهررشته میتواند حداکثر یک نیمسال دردوره کاردانی  

درهر حال نباید تعداد دروسی را که دانشجو به صورت میهمان چه به صورت تمام وقت وچه .ان تحصیل کندبه صورت میهم ،وقت
  .درصدکل واحدهاي دوره تجاوز کند 40بصورت تک درس دریک یاچند دانشگاه گذرانده است از 

  
  
  

  
می گردم موارد مشروحه زیر را  متعهد   ............................به شماره دانشجویی  ............دانشجوي رشته   .............اینجانب

  . دقیقارعایت نمایم درغیر این صورت مسئولیت عواقب بعدي ناشی ازقصور دراین امربه عهده اینجانب می باشد
احدهاي درغیراین صورت اداره امورآموزشی مجازاست و. مجاز انتخاب واحد ننمایم حد بیشتراز ،باتوجه به معدل نیمسال قبل - 1

  .اضافی رابدون اطالع اینجانب حذف نماید
اداره امورآموزشی راسا  ،بیش ازحد تعیین شده درصورت وجود هرگونه تخلف آموزشی مانندعدم رعایت پیش نیازواخذواحد- 2

  .نسبت به حذف دروس مربوطه اقدام خواهدنمود 
درنیمسال بعدي بایدبه دانشگاه مبدامراجعه نمایم درغیراین این فرم فقط براي نیمسال مورددرخواست اعتبارداردوبراي ثبت نام - 3

  .صورت منصرف ازتحصیل شناخته خواهم شد
دانشجوموظف است انتخاب واحدخودراازبین دروس مندرج دراین فرم که به تاییداستادراهنماودانشکده مربوطه رسیده انجام - 4

  .یید اداره کل امورآموزشی دانشگاه مبداانجام گیرددهدوهرتغییري درآنها یابد با نظرگروه ودانشکده مربوطه وتا
  .حذف نیمسال دانشجوي میهمان ویا تشخیص مجازبودن غیبت درامتحانات پایان نیمسال با نظردانشگاه مبدا می باشد - 5
بوطه روز پس ازامتحانات نیمسال مر45الزم است دانشجو حداکثر ظرف  ،درصورت موافقت دانشگاه مقصد باتقاضاي میهمانی- 6

مراحل تسویه خویش رادرآن دانشگاه ا نجام داده ونسبت به ارسال کارنامه خویش به این دانشگاه اقدام الزم را بعمل آورددرغیراین 
  .صورت بروز هرنوع مشکل آموزشی متوجه دانشجو خواهدبود

ابه اداره کل آموزش اطالع داده دانشجو موظف است درصورت عدم موفقیت درثبت نام وانتخاب واحد دردانشگاه مقصد مراتب ر- 7
  .وضمن عودت فرم مربوطه برابرباتقویم آموزشی دانشگاه دردانشگاه مبداانتخاب واحدنماید

  .گرددمی سبه  کن درمیانگین کل محال،دانشجوي میهمان به هیچ وجه پذیرفته نگردیده  12نمرات اخذ شده کمتراز - 8
                                          

  
  تاریخ                                    امضاءدانشجو                                                                                            

  
 
 
  


