
انتقالدر باره يو كارشناسيدوره هاي كاردانيئين نامه آموزشآ

 .استيهمان رشته و همان مقطع تحصيلتغيير محل تحصيل دانشجو از يك دانشگاه به دانشگاه ديگر دريانتقال به معن39ماده 

 :زير استشتن همه شرايطمبداء و مقصد منوط به داي انتقال دانشجو با توافق دانشگاهها40ماده

 .بالمانع باشديو انضباطي در دانشگاه مبداء از نظر مقررات آموزشيادامه تحصيل متقاض40-1

 .گذرانده باشدحداقل يك نيمسال از دوره آموزشي خود را در دانشگاه مبداءيمتقاض2–40

 .دوره باشديحداقل نصف كل واحدهادانشگاه مقصد، يباقيمانده دانشجو برايواحدها40-3

 .باشد12ميانگين نمرات دروس گذرانده شده متقاضي، حداقل 40-4

بههاي غير دولتيو از دانشگاهاعم از روزانه و شبانههاي حضوري به دانشگاه (پيام نور(هاي شبانه به روزانه و از دانشگاههاي غيرحضوري انتقال از دوره42ماده 

 .ضوابط مربوط، بالمانع استهاي دولتي ممنوع است ولي انتقال به عكس آن با موافقت مبداء و مقصد و رعايتدانشگاه

 .نمايدمبداء تسليمهفته قبل از شروع نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه 6حداقل دانشجوي متقاضي انتقال بايد در خواست انتقال خود را كتباً با ذكر مورد،43ماده 

حداكثر ظرف يك هفته، موافقت خود را همراه درخواست دانشجو و ريزنمرات او به دانشگاه مبداء در صورت موافقت با انتقال متقاضي واجد شرايط، موظف است44ماده 
 .خود را به دانشگاه مبداء اعالم نمايديسي نظرمقصد ارسال دارد و دانشگاه مقصد مكلف است حداقل دو هفته قبل از شروع نام نودانشگاه

 .شودميدانشگاه مبداء به دانشگاه مقصد ارسال و ارتباط دانشجو با دانشگاه مبداء قطعدر صورت موافقت با انتقال، كليه سوابق دانشجو از :تبصره

است10وبيشتر از 12شود و پذيرفتن واحدهايي كه نمره آنها كمتر از است پذيرفته ميويا باالتر12ها در صورت انتقال، واحدهاي گذرانده شده دانشجو كه نمرات آن45ماده 
حدودي مجاز است كه وي امكان گذراندن واحدهاي باقيمانده خود را در طول مدت در هر حال عدم پذيرش واحدهاي درسي دانشجوي انتقالي در. بر عهده دانشگاه مقصد است

 .داشته باشدتحصيل مجاز

دانشجو ثبت و در محاسبه قبولي ويا ردي و سوابق آموزشي دانشجوي انتقالي از لحاظ مشروطي، عيناً در كارنامهتمام نمرات درسي دانشجو در دانشگاه مبداء اعم از :تبصره

 .شودميانگين كل او محسوب مي

آن مدرك تعداد واحدهاي گذرانده شده دانشجو و مجموع واحدهاي اخذ شود و درسط دانشگاه مقصد صادر ميمدرك فراغت از تحصيل دانشجوي انتقالي تو46ماده 
 .شودمبداء و مقصد، با ذكر ميانگين نمرات آنها و سوابق تحصيلي دانشجو قيد ميهايشده در دانشگاه

 .ر مجاز استانتقال دانشجو در طول مدت تحصيل در هر مقطع، فقط يك با47ماده 

جابجاييآئين نامه آموزشي دوره هاي كارداني و كارشناسي در باره 

يك نيمسال و درصورت احراز شرايط زير در طول مدت تحصيل براي يك بار دانشجو با موافقت دانشگاههاي مبداء و مقصد، پس از گذراندن حداقلجابجايي دو48ماده 

 .بالمانع است

 .و انضباطي بالمانع باشديل هر دو دانشجو در دانشگاههاي مبداء از نظر مقررات آموزشيادامه تحص1–48

 .درصد از واحدهاي دوره را گذرانده باشند50دانشجوي متقاضي جابجايي نبايد بيش از سال ورود به تحصيل هر دو دانشجو بايد يكسان باشد و در هر صورت هر دو2–48

 .استاند، كسب موافقت دستگاه اجرايي ذيربط عالوه بر شرايط مذكور الزاميخاص تعهد سپردهيي دانشجوياني كه به دستگاههاي اجراييبراي جابجا :1تبصره

يت مفاد اين فصل رعاتحصيلي با ارائه درخواست، پس از گذراندن يك نيمسال تحصيلي در دانشگاه مبداء باجابجايي پذيرفته شدگان آزمون سراسري در هر سال :2تبصره
 .بالمانع است

 .شوداند، توسط دانشگاه مقصد صادر ميشدهمدرك فراغت از تحصيل دانشجوياني كه جابجا :3تبصره

مراه شرح واحدهايي كه و حسب مورد يك نسخه از تقاضاهاي تاييد شده را به هدانشگاهها پس از انقضاي مهلت تعيين شده نسبت به بررسي تقاضاهاي رسيده اقدام50ماده

 .دارنداند به دانشگاه مقصد ارسال ميگذراندهمتقاضيان

 .تقاضاهاي جابجايي بايستي حداكثر تا پايان مردادماه به دانشگاه مقصد رسيده باشدجابجايي منحصراً يك بار در سال صورت خواهد گرفت و :تبصره

گيرد و نتايج كميته منتخب آن شورا در دانشگاه مقصد مورد بررسي قرار ميلي تقاضاهاي رسيده در شوراي آموزشي و يااز ابتداي شهريورماه هر سال تحصي51ماده 

 .رددگمقصد به دانشگاه مبداء و از آن طريق به دانشجويان ذينفع اعالم مينويسي براساس تقويم دانشگاهي، توسط معاون آموزشي دانشگاهمتخذه قبل از شروع نامتصميمات

.آموزشي و يا كميته منتخب آن شورا امري است قطعي و براي طرفين الزم االجرا استجابجايي دانشجويان متقاضي پس از تصويب شوراي :تبصره



دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان زنجان

درخواست انتقال

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

زنجانيوماماييپرستاردانشكدهمسئول محترم آموزش 

سالم عليكم ،

:متولد:فرزند :ورودي سال:مقطع:دانشجوي: اينجانباحتراماً

گذرانده ام تقاضا مي نمايم واحد از دروس مربوطه خودرا با نمره ميانگين938كه تاكنون تعداد:بومي:صادره از

.اقدام مقتضي معمول داريدعلوم پزشكي گاه دانشبه سال تحصيلينيمسالدرمورد انتقال دائم از

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

: رك مربوطه به پيوست ارسال ميگردداين درخواست شامل موارد ذيل است كه مداعلل 

1-

2-

3 -

4-

:كدپستي :آدرس دقيق محل سكونت

:شماره تلفن همراه :شماره تلفن و كد شهرستان 

.درقبال آن نخواهد داشت يو دانشگاه مبداء ومقصد مسئوليت. از اين انتقال بعهده اينجانب باشدينمايم هرگونه عواقب ناشيضمن تعهد مدر 

امضاء دانشجواده خانو.درصورت نقصان مدارك يا ارسال فرم پس از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد: تذكر

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

:شماره زنجاندانشگاه علوم پزشكي و تحصيالت تكميلي مدير محترم امور آموزشي 

:تاريخ سالم عليكم ،

.مراتب جهت اقدام الزم ايفاد ميگرددخانم/آقايضمن تاييد مندرجات درخواست احتراماً

دانشكدهيمعاون آموزش/رئيس دانشكدهآموزش دانشكده                                                                 مسئول 

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

:ماره ش......  دانشگاه علوم پزشكي و تحصيالت تكميلي مدير محترم امور آموزشي 

:تاريخ

سالم عليكم،

تا اقدام فرماييدخواهشمنداست دستورفرمائيد بررسي ودرصورت موافقت نتيجه را اعالم . مي گرددارسال منضم به مدارك مربوطه دانشجوي فوق احتراماً بدينوسيله تقاضاي انتقال

.الزم به منظور تسويه حساب توسط دانشجو وارسال مدارك تحصيلي بعمل آيد

دكتر اكبر محمدزاده

يوتحصيالت تكميليمدير امور آموزش
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�� دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان زنجان

زنجانپرستاري و ماماييدانشكده 


