
فصل نهم 

يميهمانآئين نامه آموزشي دوره هاي كارداني و كارشناسي در باره 

52ماده 

هاي مبداء و مقصد به عنوان دانشجوي تواند با توافق دانشگاهميدر مواردي كه دانشجو به طور موقت ناگزير به تغيير محل تحصيل خود باشد

 .ت معين تغيير دهدخود را به طور موقت براي مدميهمان، محل تحصيل

دانشگاههاي حضوري به غيرحضوري و ازدانشگاههاي دولتي به غيردولتي و برعكس ممنوعهاي روزانه به شبانه و ازميهماني از دوره :تبصره

 .است

53ماده 

 .در دانشگاه مبداء گذرانده باشدنيمسال تحصيلي خود را ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه مشروط بر اين است كه دانشجو حداقل يك

54ماده 

دانشگاه مبداء و دانشگاه مقصد، به شرط آنكه تعداد واحدهاي ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه براي گذراندن يك يا چند درس با موافقت

20واحد كمتر و از 12از مقصد در آن نيمسالواحد باشد و جمع واحدهاي درسي اخذ شده دانشجو در دانشگاه مبداء و 10درسي مذكور كمتر از 

 .واحد بيشتر نشود، بالمانع است

55ماده 

كارشناسي ناپيوسته و دو نيمسال در دوره كارشناسي پيوسته، در يك تواند حداكثر يك نيمسال در دوره كارداني و ياهر دانشجو در هر رشته مي

به صورت تمام وقت و چه به چهدر هر حال واحدهايي كه دانشجو به صورت ميهمان، . صيل كندوقت، به صورت ميهمان تحدانشگاه بطور تمام

 .درصد كل واحدهاي دوره تجاوز كند40صورت تك درس در يك يا چند دانشگاه گذرانده است، نبايد از

ع گروه آموزشي مربوط در دانشگاه مبداء و طبق صورت تمام وقت بايد با اطالك درس و چه بهـانتخاب واحد دانشجو، چه به صورت ت :تبصره

 .دانشگاه مقصد باشدشرايط

56ماده 

شود و نمرات آنها در محاسبه كارنامه او در دانشگاه مبداء ثبت ميگذراند، عيناً درواحدهايي كه دانشجوي ميهمان در يك يا چند دانشگاه مي

كه باشد و واحدهايي رامي12حداقل نمره قبولي دانشجوي ميهمان در دانشگاه مقصد  .د شدميانگين كل او منظور خواهميانگين نيمسال و

 .گذرانده است بايد مجدداً بگذراند12دانشجو در دانشگاه مقصد با نمره كمتر از 

57ماده 

 .شودمدرك فراغت از تحصيل دانشجوي ميهمان توسط دانشگاه مبداء صادر مي



علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان زنجاندانشگاه 

تقاضاي انتقال بصورت ميهمان

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

زنجانپرستاري ومامايي دانشكدهمسئول محترم آموزش 

سالم عليكم ،

ــاً ا ــباحترام ــنامينجان ــتهزصــادره اهشــماره شناس ورودي:مقطــعدانشــجوي رش

درخواست  مي نمـايم بـا ميهمـان شـدن اينجانـب در دانشـگاه      كارشناسي/كاردانيبا اطالع كامل از مقررات مربوط به دانشجوي ميهمان دردوره

.موافقت فرماييد سال تحصيلياولنيمسال  براي دروس ذيل درپزشكيعلوم 

دروسي را كه گروه آموزشي براي اينجانب تعيين مي نمايد بدون هيچ تغييري دردانشگاه مقصد انتخاب نمـايم و فقـط نمـرات مـورد تأئيـد     -الف

.   دراين فرم قابل ثبت است 

.در پايان ترم مذكور جهت ادامه تحصيل خود به دانشگاه مبدأ مراجعه نمايم-ب

.روزپس از خاتمه امتحانات ريز نمرات اخذ شده ام به اين دانشگاه ارسال گردد10ترتيبي اتخاذ نمايم كه حداكثر -ج

هرگونه اشكال احتمالي آموزشي حاصل از مهمان شدنم را عهده دار و عواقـب ناشـي از ايـن مهمـاني اعـم از پيگيـري نمرات،تـداخل كالسـي و         -د

.را مي پذيرم... امتحاني و

ـ    : توجه  ديهي اسـت سـهل   درصورت پذيرش نهايي دانشگاه مقصد الزم است دانشجو در اسرع وقت در دانشگاه مبداء انتخاب واحـد انجـام دهـد ب

.انگاري از انجام امور مربوطه به عهده شخص دانشجو ميباشد

امضاء دانشجو:       شماره تلفن همراه :  شماره تلفن و كد شهرستان 

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

:شماره  دانشگاه علوم پزشكي زنجانو تحصيالت تكميلي مدير محترم امور آموزشي 

:تاريخ سالم عليكم ، 

ده واحدهايي را كه دانشجو مجاز به انتخاب مي باشند بشرح ذيل اعالم ميگردد  خواهشمند من موافقت با درخواست ميهماني نامبرضاحتراماً 

./است از تصميمات متخذه اين دانشكده را مطلع فرماييد 

ف
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فتعداد واحدنام درس
ردي

مالحظاتتعداد واحدنام درس

عملينظريعملي نظري
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3

.........معاون آموزشي دانشكده /رئيس دانشكدهده 2مسئول آموزش دانشكده4802/6/19- ه

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

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

:تاريخ 

 � ����� �	

ت موافقت با تقاضاي نامبرده در صوردستور فرماييدخواهشمند است. مي گردد احتراماً عين درخواست انتقال بصورت ميهمان دانشجوي فوق ارسال 

.نمايند امتحانات ايشان را به اين امور ارسال ةنتيجمهماني ، مراتب را به اين دانشگاه اعالم و در پايان 

دكتر اكبر محمدزاده

تكميليوتحصيالت مدير امور آموزشي

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان زنجان

زنجانماماييپرستاري و دانشكده 


