
 
 
  

  دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان زنجان
  درخواست انتقال

  
************************************************************************************  

    پرستاري ابهردانشکدهآموزش مسئول محترم 

  سالم علیکم ،

   :ورودي سال                                 :    مقطع                     : دانشجوي:                    اینجانب احتراماً    

  :          بومی                                   :         صادره از                     :         متولد                            :فرزند    

       نیمسال    گذرانده ام تقاضا می نمایم درمورد انتقال دائم از02/13 واحد از دروس مربوطه خودرا با نمره میانگین 58+20که تاکنون تعداد 

   .  اقدام مقتضی معمو ل دارید                                   یا قزوینبه دانشگاه                     86سال تحصیلی 

*********************************************************************************  

  : رك مربوطه به پیوست ارسال میگردد  علل این درخواست شامل موارد ذیل است که مدا

1-  
2-  
3-  
4-  
5-  

  : کدپستی :                                                                                    آدرس دقیق محل سکونت 
  :             شماره تلفن همراه                              :                                      شماره تلفن و کد شهرستان 

  .و دانشگاه مبداء ومقصد مسئولیتی درقبال آن نخواهد داشت . در ضمن تعهد می نمایم هرگونه عواقب ناشی از این انتقال بعهده اینجانب باشد
ــذکر ــب اثــر داده نخواهــد شــد          : ت ــال فــرم پــس از موعــد مقــرر ترتی                                             خــانو.درصــورت نقــصان مــدارك یــا ارس

 امضاء دانشجواده 

************************************************************************************  
                                                                                                             :شماره                                       دانشگاه علوم پزشکی زنجانو تحصیالت تکمیلی مدیر محترم امور آموزشی 

     :   تاریخ                                                                                                                                              سالم علیکم ،
  .                                               مراتب جهت اقدام الزم ایفاد میگرددهانیه مراديخانم       / ضمن تایید مندرجات درخواست آقاي  احتراماً         
   دانشکده رئیس          آموزش دانشکده                                                                مسئول         

  
*************************************************************************************  

                           :شماره                                             ......دانشگاه علوم پزشکیو تحصیالت تکمیلی مدیر محترم امور آموزشی 
  :تاریخ                                                         علیکم ،سالم

خواهشمنداست دستورفرمائید بررسی ودرصورت . می گرددارسال منضم به مدارك مربوطه دانشجوي فوق  احتراماً بدینوسیله تقاضاي انتقال    
  .دانشجو وارسال مدارك تحصیلی بعمل آیدتا اقدام الزم به منظور تسویه حساب توسط فرماییدموافقت نتیجه را اعالم 

  
  دکتر اکبر محمدزاده                                                                                                                         

   وتحصیالت تکمیلی          مدیر امور آموزشی                                                                                                               
 
  

 دانشگاه علوم پزشکی وخدمات هبداشيت درمانی استان زجنان
 پرستاري اهبردانشكده 

  محل

 عکس الصاق



  
  

  انتقالآئین نامه آموزشی دوره هاي کاردانی و کارشناسی در باره 
  .همان رشته و همان مقطع تحصیلی است انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در       39ماده   

  :زیر است شتن همه شرایطانتقال دانشجو با توافق دانشگاههاي مبداء و مقصد منوط به دا       40ماده  

  .بالمانع باشد ادامه تحصیل متقاضی در دانشگاه مبداء از نظر مقررات آموزشی و انضباطی   1- 40  

  .گذرانده باشد متقاضی حداقل یک نیمسال از دوره آموزشی خود را در دانشگاه مبداء  2 – 40  

  .دوره باشد حداقل نصف کل واحدهايواحدهاي باقیمانده دانشجو براي دانشگاه مقصد،  3 - 40  

  . باشد12میانگین نمرات دروس گذرانده شده متقاضی، حداقل  4  - 40  

 و از  اعم از روزانه و شبانه هاي حضوري  به دانشگاه (پیام نور(هاي شبانه به روزانه و از دانشگاههاي غیرحضوري  انتقال از دوره     42ماده     
ضوابط مربوط، بالمانع  هاي دولتی ممنوع است ولی انتقال به عکس آن با موافقت مبداء و مقصد و رعایت دانشگاه  بههاي غیر دولتی دانشگاه

   .است

 هفته قبل از شروع نیمسال تحصیلی به اداره 6حداقل  دانشجوي متقاضی انتقال باید در خواست انتقال خود را کتباً با ذکر مورد،     43ماده   
  . نماید مبداء تسلیمآموزش دانشگاه 

حداکثر ظرف یک هفته، موافقت خود را همراه  دانشگاه مبداء در صورت موافقت با انتقال متقاضی واجد شرایط، موظف است     44ماده     
خود  یسی نظرمقصد ارسال دارد و دانشگاه مقصد مکلف است حداقل دو هفته قبل از شروع نام نو درخواست دانشجو و ریزنمرات او به دانشگاه

  . را به دانشگاه مبداء اعالم نماید

 دانشگاه مبداء به دانشگاه مقصد ارسال و ارتباط دانشجو با دانشگاه مبداء قطع در صورت موافقت با انتقال، کلیه سوابق دانشجو از : تبصره  
  . شود می

شود و پذیرفتن واحدهایی که نمره  است پذیرفته می  ویا باالتر12ها در صورت انتقال، واحدهاي گذرانده شده دانشجو که نمرات آن      45ماده   
حدودي مجاز  در هر حال عدم پذیرش واحدهاي درسی دانشجوي انتقالی در. بر عهده دانشگاه مقصد است  است10 وبیشتر از 12آنها کمتر از 

  . داشته باشدتحصیل  است که وي امکان گذراندن واحدهاي باقیمانده خود را در طول مدت مجاز

قبولی ویا ردي و سوابق آموزشی دانشجوي انتقالی از لحاظ مشروطی، عیناً در  تمام نمرات درسی دانشجو در دانشگاه مبداء اعم از : تبصره  
  .شود دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین کل او محسوب می کارنامه

آن مدرك تعداد واحدهاي گذرانده شده  شود و در سط دانشگاه مقصد صادر میمدرك فراغت از تحصیل دانشجوي انتقالی تو      46ماده     
  .شود مبداء و مقصد، با ذکر میانگین نمرات آنها و سوابق تحصیلی دانشجو قید می هاي دانشجو و مجموع واحدهاي اخذ شده در دانشگاه

   .ر مجاز استانتقال دانشجو در طول مدت تحصیل در هر مقطع، فقط یک با      47ماده    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  جابجاییآئین نامه آموزشی دوره هاي کاردانی و کارشناسی در باره  

یک نیمسال و در صورت احراز شرایط زیر در  جابجایی دو دانشجو با موافقت دانشگاههاي مبداء و مقصد، پس از گذراندن حداقل    48ماده   
  .طول مدت تحصیل براي یک بار بالمانع است

  .و انضباطی بالمانع باشد تحصیل هر دو دانشجو در دانشگاههاي مبداء از نظر مقررات آموزشیادامه   1 – 48 

درصد از 50دانشجوي متقاضی جابجایی نباید بیش از  سال ورود به تحصیل هر دو دانشجو باید یکسان باشد و در هر صورت هر دو  2 – 48  
  .واحدهاي دوره را گذرانده باشند

اند، کسب موافقت دستگاه اجرایی ذیربط عالوه بر شرایط  خاص تعهد سپرده بجایی دانشجویانی که به دستگاههاي اجراییبراي جا :1تبصره  
  .است مذکور الزامی

تحصیلی با ارائه درخواست، پس از گذراندن یک نیمسال تحصیلی در دانشگاه  جابجایی پذیرفته شدگان آزمون سراسري در هر سال :2تبصره  
  .رعایت مفاد این فصل بالمانع است مبداء با

  .شود اند، توسط دانشگاه مقصد صادر می شده مدرك فراغت از تحصیل دانشجویانی که جابجا :3تبصره  

و حسب مورد یک نسخه از تقاضاهاي تایید شده  دانشگاهها پس از انقضاي مهلت تعیین شده نسبت به بررسی تقاضاهاي رسیده اقدام     50ماده   
  .دارند اند به دانشگاه مقصد ارسال می گذرانده ه همراه شرح واحدهایی که متقاضیانرا ب

تقاضاهاي جابجایی بایستی حداکثر تا پایان مردادماه به دانشگاه مقصد رسیده  جابجایی منحصراً یک بار در سال صورت خواهد گرفت و :تبصره  
  .باشد

کمیته منتخب آن شورا در دانشگاه مقصد مورد  از ابتداي شهریورماه هر سال تحصیلی تقاضاهاي رسیده در شوراي آموزشی و یا    51ماده     
مقصد به  نویسی براساس تقویم دانشگاهی، توسط معاون آموزشی دانشگاه متخذه قبل از شروع نام گیرد و نتایج تصمیمات بررسی قرار می

  .گردد ق به دانشجویان ذینفع اعالم میدانشگاه مبداء و از آن طری

آموزشی و یا کمیته منتخب آن شورا امري است قطعی و براي طرفین الزم االجرا  جابجایی دانشجویان متقاضی پس از تصویب شوراي  :تبصره  
  .است

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


