
 
  مهمان ترمي :موضوع

  برداري، مهندسي هوافضا مهندسي مكانيك، مهندسي برق، مهندسي عمران، علوم، مهندسي صنايع، مهندسي نقشه :دانشكده
  ارشد كارشناسي :مقطع

  

   :توضيحات
به بعـد، از تـاريخ مصـوبه شـوراي      88ارشد قابل اجرا براي دانشجويان ورودي سال  نامه جديد دوره كارشناسي به آيين عنايتبا 

هـا بـه    هاي ديگر و يا صدور مجوز براي رفتن به ساير دانشـگاه  تحصيالت تكميلي دانشگاه پذيرش دانشجو از دانشگاه آموزشي و
  .صورت مهمان ترمي با اجازه شوراي آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه انجام شود

 هـا؛ ارائـه درخواسـت    اير دانشگاهصدور مجوز براي دانشجويان اين دانشگاه جهت اخذ درس به صورت مهمان ترمي در س )الف 
بـه شـوراي آموزشـي و تحصـيالت تكميلـي      ) باشـد   فرم به پيوست مي(  4113 -18/02/90فرم تكميل شده  در قالب

و امضـاي معاونـت آموزشـي و تحصـيالت تكميلـي       پس از اخذ مجوز از شوراي مذكورارائه فرم تكميل شده ، دانشكده 
؛ پيشـنهاد  انشگاه جهت طرح در شوراي آموزشـي و تحصـيالت تكميلـي دانشـگاه    دانشكده به دفتر تحصيالت تكميلي د

  :مد نظر قرار داده شود  جهت صدور مجوز شود موارد زير مي
 بـه صـورت مهمـان ترمـي در سـاير       ، سـمينار و پـروژه  )بـدون عنـوان درس   (  عدم اجازه اخذ دروس مباحث ويژه

 .ها دانشگاه
 شجويان جديدالورود در نيمسال اولعدم صدور مجوز مهمان ترمي براي دان. 
 هاي ليست پيوست صدور مجوز مهمان ترمي صرفاً براي رفتن به دانشگاه. 
 پرداخت شهريه ثابت براي دانشجويان دوره نوبت دوم. 
     پرداخت شهريه متغير براي دانشجويان دوره نوبت دوم؛ صرفاً در صورت ارائه نامه رسمي مبني بـر پرداخـت شـهريه

 .گردد اخذ نمي مذكورنشگاه مقصد از نامبردگان شهريه متغير در دا
 

ها، ارائه درخواست به شوراي آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه  پذيرش دانشجو به صورت مهمان ترمي از ساير دانشگاه )ب
  ه دانشـگاه  پـاراف نامـ  ( و كسب موافقـت از دانشـكده مقصـد     نامه و نامه معرفي دروس از دانشگاه مبدأ به همراه موافقت

  :شود موارد زير جهت صدور مجوز مد نظر قرار داده شود  ، پيشنهاد مي)مبدأ توسط دانشكده مقصد 
 هاي ليست پيوست صدور مجوز پذيرش مهمان ترمي صرفاً از دانشگاه. 
 تعيين ميزان شهريه در صورت پذيرش دانشجو به شرط پرداخت شهريه. 
 في دروس از دانشگاه مبدأعدم صدور مجوز در صورت نداشتن نامه معر.  

  

  
  مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه

18/02/1390  



ليست دانشگاه هاي مجاز جهت صدور مجوز مهمان ترمي ( پذيرش / فرستادن دانشجو به صورت مهمان )

نام دانشگاهرديفنام دانشگاهرديف
صنعتي شيراز31اراك1
صنعتي اصفهان32اروميه2
صنعتي اميركبير33اصفهان3
عالمه طباطبايي34الزهرا4
علم و صنعت ايران35ايالم5
فردوسي مشهد36بوعلي سينا همدان6
كاشان37بيرجند7
كردستان38بين المللي امام خميني قزوين8
گيالن 39تبريز9
لرستان40تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان10
مازندران41تربيت دبير شهيد رجايي11
محقق اردبيلي42تربيت  مدرس12
13( كرج ) تربيت معلم تهران
تفرش14
تهران15
رازي كرمانشاه16
زنجان17
سمنان18
سيستان و بلوچستان19
شاهد20
شهيد باهنر كرمان21
شهيد بهشتي22
شهيد چمران اهواز23
شيراز24
صنعت آب و برق شهيد عباسپور25
صنعتي اروميه26
صنعتي بابل27
صنعتي سهند تبريز28
صنعتي شاهرود29
صنعتي شريف30

 تصميم گيري در خصوص پذيرش 
دانشجو از ساير دانشگاه ها با شرايط ويژه 

و يا صدور مجوز جهت رفتن به دانشگاهي 
خارج از ليست فوق منوط به رأي شوراي 

آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه 
مي باشد.  



  بسمه تعالي
 

  
  1307تاسيس 

  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

  ها به ساير دانشگاه معرفي مهمان ترمي
  دبيرخانه مركزي

  :شماره
  :تاريخ 

 

دانشـجوي   ................صـادره از  ........................... فرزنـد  ....................اره داراي شناسـنامه شـم   ................................................................... اينجانب
 ..................... به شـماره دانشـجويي   ...................................انشكده د ...........................وره د .................................... گرايش –ارشد رشته كارشناسي

  نيمسـال  بـراي ترمـي   ميهمـان  درس بـه صـورت   اخـذ ام، تقاضـاي   دهيـ گذران .................... واحـد درسـي را بـا معـدل     ............. كه تـاكنون 

در صورت  شوم متعهد مي، و دارمرا  .........................................................................در دانشگاه  .......................سال تحصيلي  دوم  /   اول   
  .نمايمانصراف از درخواست و يا عدم پذيرش دانشگاه مقصد حداكثر تا دو هفته مدارك را به مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه ارائه 

 مالحظات نوع درس تعداد واحد نام درسرديف

1     
2      
3      
4     
5     

 
  

  مضاء دانشجوا
 :تاريخ

  

  امضاء استاد راهنما
  :تاريخ

 

 

  امضاء مدير گروه
 :تاريخ

  

 مورد دانشكده شوراي آموزشي و تحصيالت تكميلي 13............./ ............/ ............مورخ  ...............................جلسه شماره  دردرخواست نامبرده 
  .الذكر بصورت ميهمان ترمي از نظر آموزش بالمانع است و اخذ دروس فوق قرار گرفتهموافقت 

  دانشكده كارشناس مسئول تحصيالت تكميلي/ آموزشسرپرست 
  :تاريخ

  
  

  

   گاهمديريت محترم تحصيالت تكميلي دانش
  

بوده و توسط آموزش و شوراي آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده  ..........................................مراتب فوق مورد تأييد گروه آموزشي 
  .گردد معرفي مي كسب مجوز از شوراي آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاهلذا عيناً جهت . دانشكده كنترل شده است

  
  و تحصيالت تكميلي دانشكده معاونت آموزشي

  :تاريخ
  

  دبيرخانه دانشكده
  ...................................... :تاريخ   .................................................. :شماره

  

 

  ................................................. مديريت محترم تحصيالت تكميلي دانشگاه/ معاونت
  با سالم

وسـيله درخواسـت   بدين دانشـگاه،  13............./ ............/ ............مـورخ  با عنايت به مجوز شوراي آموزشي و تحصيالت تكميلـي  احتراماً 

جهـت   .......................سـال تحصـيلي    دوم  /   در نيمسـال اول   .......................................................................خـانم  / آقاي  مهمان ترمي
  .اين مديريت اعالم نمايند خواهشمند است مقرر فرماييد پس از بررسي نتيجه را به. گردد بررسي و اعالم نظر ارسال مي

  مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه
  :تاريخ

 .جهت اطالع ..............................................معاونت آموزشي دانشكده  :رونوشت-
  .بايست در سه نسخه تهيه گردد اين فرم مي* 

  
 18/02/1390 -4113 



ھجوت
١

ھجوت ٢


