
 

 

 

 

 (درخواست با ضمیمه نمودن کارنامه قابل بزرسی است)

ت دانشجو
درخواس

  بْوي هاُ ٍضٍزی هْطهاُ............................ بِ شواضُ زاًشجَیی ..........................   زاًشجَی ضشتِ .............................        ایٌجاًب  

بِ زاًشگاُ .................   سال تحصیلی  زٍم    زضذَاست هْواًی زض ًین سال اٍل  شباًِ زٍضُ ضٍظاًِ ...........سال 

بصَضت زاًشجَی ............ سالتحصیلی ..................... تطم زض ًیوسال ........... ضوٌاً یازآٍض هیشَزلبالً بِ هست. ضا زاضم............................ 

 .گصضاًیسُ ام........................... ٍاحس زضسی ضا زض زاًشگاُ ........... هْواى  تؼساز

تعهد دانشجو
  ب. پاسد زاًشگاُ همصس ضا حساکثط تا زٍ ّفتِ لبل اظ شطٍع ًیوسال زضذَاستی بِ ایي زاًشگاُ اضائِ ًواین(الف  هتؼْس هی شَم      ..........................ایٌجاًب  

 هطبَط بِ زضٍس اذص شسُ ضا حساکثط پاًعزُ ضٍظ لبل اظ شطٍع تطم ًوطات(ج.   بسٍى اجاظُ زاًشگاُ لطستاى حك تغییط ٍاحس ّای تائیس شسُ زض ایي کاضبطگ ضا ًساضم(ب

 .بؼس بِ زاًشگاُ لطستاى اضائِ ًواین
 :تاضید ٍ اهضاء زاًشجَ                                                                                      

نظز گزوه آموسشی
 

هَافمت ........... سالتحصیلی......... هططح ٍ با هیْواًی زض ًین سال ................... هَضخ ...................... زضذَاست زاًشجَ زض شَضای گطٍُ 

 هرالفتشس . 

 .زض صَضت هَافمت زاًشگاُ همصس، زاًشجَ هی تَاًس زضٍس ظیط ضا زض آى زاًشگاُ اذص ًوایس

 

 :تاریخ و امضاء مدیز گزوه آموسشی                                                                         

ف
ضزی

 

 ًام زضس زضس شواضُ

تؼساز ٍاحس
 

ف
ضزی

 

 ًام زضس زضس شواضُ

تؼساز ٍاحس
 

1    5    

2    6    

3    7    

4    8    

نظز دانشکده
 .گطزیسهرالفت  هَافمت .......................................با زضذَاست زاًشجَ 

 
 :               معاون آموسشی دانشکده :                                                      مدیز آموسش دانشکده                           

نظز
ش 

اداره پذیز

ت نام
وثب

 .گطزیس         هرالفت هَافمت .............................. بِ شواضُ زاًشجَیی........................................با زضذَاست زاًشجَ  

 :رئیس اداره پذیزش وثبت نام دانشگاه

 ............................هسیطیت هحتطم اهَضآهَظشی زاًشگاُ 

با احتطام، ضوي اػالم هَافمت با زضذَاست زاًشجَی فَق الصکط، ػیي کاضبطگ تکویل شسُ هطبَط جْت استحضاض ٍ اػالم ًظط بِ حضَض ایفاز هی 

ٍ زضٍس شکط شسُ هَضز بطضسی لطاض گطفتِ ٍ اظ ............... سالتحصیلی........... ذَاّشوٌس است زستَض فطهائیس زضذَاست ًاهبطزُ فمظ جْت تطم . گطزز

                                                                                     ًتیجِ ایي زاًشگاُ ضا هطلغ فطهاییس

 دکتز حجت اله یونسی.                                                                                                                             

 دانشگاه لزستان مدیز کل امور آموسشی                                                                                                                                                         
 

بامسه تعالی 

  (مهمان)فرم درخواست انتقال موقت 

 دوره های    کاردانی وکارشناسی
 

 :شواضُ 

  :تاضید

لزستان  دانشگاه

 دانشکده علوم پایه 

 


