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 جوَْری اسالهی ایزاى

 داًطگبُ تْزاى

 دسخَاست اًتقال بِ صَست هیْواى                           کاسبشگ                                                                       

 ّای دیگش  بِ صَست تکذسس بِ داًشگاُ، هعشفی دٍسُ تابستاى  ،یوسال کاهل ً                                         

 ( داهپضشکی حشفِ ای)هی َهقاعع ؛ کاسشٌاسی ، دکتشی عو

 تبریخ :                                          هؼبٍى هحتزم آهَسضی ٍ تحصیالت تکویلی پزدیس / داًطکذُ / هزکش / هَسسِ : 

 با سالم

          داوشجًی ديرٌ :                      مقطغ :                رشتٍ :                            بٍ شمارٌ داوشجًیی :                        ایىجاوب :                       

 ام. ياحد                 با میاوگیه کل :           گذراویدٌدارای سُمیٍ يريدی :                تا پایان ویمسال             سال تحصیلی                   تؼداد              

در داوشگاٌ / مجتمغ آمًسش را جُت گذراویدن دريس سیز          سال تحصیلی                   ايل / ديم / تابستان تقاضای اوتقال بٍ صًرت میُمان در ویمسال  

  ػالی :                                    دارم .

 ام . در ضوي هقزرات هزثَط ثِ هْوبًی در داًطگبُ هقصذ ٍ ًوزات قبثل قجَل در داًطگبُ تْزاى را ثِ دقت هغبلؼِ کزدُ

  تؼذاد ٍاحذ                                 ًبم درس              تؼذاد ٍاحذ                              ًبم درس         

1-                                                                              6- 

2-                                                                              7- 

3-                                                                              8- 

4- 

5- 

 

 هؼبٍى هحتزم آهَسضی ٍ تحصیالت تکویلی / هؼبٍى هحتزم ػلوی پزدیس / داًطکذُ 
 اوتقال وامبزدٌ بٍ صًرت میُمان اس وظز داوشکدٌ / گزيٌ آمًسشی بالماوغ است .  .باشد  می                    آمًسشیمزاتب مذکًر مًرد تایید داوشکدٌ / گزيٌ 

 وام ي وام خاوًادگی .................................                                                                                                                            

 آهَسضی گزٍُهذیز هؼبٍى آهَسضی داًطکذُ /                                                                                                   

 تبریخ :                                                  )هقصذ(  ......................................ادارُ کل اهَر آهَسضی داًطگبُ 

  ضوبرُ :                                                                                                                                        ثب سالم 

گزيٌ آمًسشی مزبًط قزار گزفتٍ است ، جُت اطالع ي اقدام السم بٍ پیًست فزم تکمیل شدٌ درخًاست اوتقال بٍ صًرت میُمان وامبزدٌ کٍ مًرد تایید داوشکدٌ / 

 .  ومایىد گزدد . خًاَشمىداست دستًر فزمایىد تقاضای يی را بزرسی ي وتیجٍ را در اسزع يقت بٍ ایه مؼايوت اػالم ارسال می

 وام ي وام خاوًادگی .................................                                                                                                     

 هؼبٍى ػلوی / آهَسضی ٍ تحصیالت تکویلی پزدیس / داًطکذُ                                                                      

 بسیاس هْن :  اتتزکش

 دسج شذُ سا هغالعِ ًوایذ. حتواً هقشسات هشبَط دس پشت بشگ ، جَی هحتشم بشای تکویل ایي کاسبشگداًش -1

تَسظ شخص ٍ اهضاء آى تاییذ ٍ اهضاء ایي بشگ تَسظ هعاٍى آهَصشی ٍ تحصیالت تکویلی / هعاٍى علوی داًشکذُ هحل تحصیل داًشجَ هٌَط بِ اهضاء سٍیت هقشسات  -2

 باشذ .  داًشجَی هتقاضی هی

 باشذ . ّای دٍلتی اهکاى پزیش هی بِ داًشگاُهعشفی داًشجَی هتقاضی صشفاً  -3

جْت هعشفی داًشجَ بِ داًشگاُ هقصذ با هستقین فشم تقاضای هیْواًی داًشجَ بش اساس هجَص تفَیض اختیاسات تَسظ شَسای آهَصشی داًشگاُ بشای اقذام اسسال -4

 باشذ .  اهضاء هعاٍى آهَصشی ٍ تحصیالت تکویلی پشدیس / داًشکذُ بالهاًع هی

 نسخه تکمیل شود: 2تذکرمهم: فرم در 

 دانشگاه مقصد -

 پردیس/دانشکده/مرکز/موسسهنسخه  -

 (الکترونیکی  )ضبط درپرونده

 نام و نام خانوادگی :                    

 : امضاء



 

 ثبسوِ تؼبلی

 ْواًی اص داًشگاُ تْشاى بِ داًشگاُ ّای دیگشیهقشسات ه

 

اهکبى پذیز ًوی داًطجَ اًجبم تقبضبی ٍی در صَرت غیز ضبغل ثِ تحصیل ثَدى  اداهِ تحصیل داًطجَ عجق هقزرات ثالهبًغ ثبضذ .-1

 ثبضذ .

پذیزفتِ (  12/-حذاقل ) ثب ًوزات کوتز اس حذًصبة گذراًذُ ضذُ در داًطگبُ هقصذ درٍس عجق هصَثبت ضَرای آهَسضی داًطگبُ -2

 .ثگذراًذاخذ ٍ داًطجَ ثبیذ آًْب را هجذداً  .احتسبة هی ضَد داًطجَ ٍ هیبًگیي ًیوسبل ٍ هیبًگیي کل ٍی ، ٍلی در کبرًبهِ  ًوی ضَد

داًطجَیبى ) کلیِ سْیوِ ّب ( کلیِ ٍ گزٍُ آهَسضی هزثَط هی ثبضذ .درس هٌَط ثِ تبییذ استبد  99/13الی  12/-پذیزش ًوزات 

 هسئَل رػبیت ایي ثٌذ هی ثبضٌذ .

وبى اداهِ تحصیل دّذ . ْثب هَافقت داًطگبُ ّبی هجذاء ٍ هقصذ ثِ صَرت هی حذاکثز دٍ ًیوسبلداًطجَ در دٍرُ کبرضٌبسی هی تَاًذ -3

ًظز گزٍُ آهَسضی هزثَط ٍ تبییذ ثب ، صزفبً ًیوسبل  ثیص اس دٍْوبًی یتوذیذ هدر هَػذ هقزر الشاهی است . ثجت ًبم در سبهبًِ ٍسارتخبًِ 

 اهکبى پذیز خَاّذ ثَد .  حذاکثز تب چْبر ًیوسبلکویسیَى ثزرسی هَارد خبظ داًطگبُ 

تحصیالت هؼبٍى آهَسضی اهضبء ٍ در داًطکذُ ّبی هستقل / گزٍُ آهَسضی ) در پزدیس ّب ( ایي فزم در صَرت تبییذ داًطکذُ  -4

 در غیز ایي صَرت اس درجِ اػتجبر سبقظ است . .اقذام هی ضَد هزثَط دیس / داًطکذُ پزتکویلی / ػلوی 

ثبیذ ثب رػبیت سزفصل درٍس ٍ پیص ًیبس ٍ ّن ًیبس ٍ ( گبُ هقصذ طداًدر ) ّزگًَِ تغییزات در لیست درٍس در سهبى حذف ٍ اضبفِ -5

ٍ درٍس هغبیز قبثل پذیزش ًخَاّذ ثَد ثبضذ . در غیز ایي صَرت داًطگبُ تْزاى در ثب هَافقت داًطکذُ / گزٍُ آهَسضی ) هجذاء ( 

 هسئَلیت ّزگًَِ ػَاقت آهَسضی آى ثِ ػْذُ داًطجَی هتقبضی هی ثبضذ .

داًطکذُ دیگز در داًطگبُ پزدیس / ثِ / پزدیس داًطکذُ  جْت اخذ ٍاحذّبی کوتز اس حذًصبة در ّزثزای اًتقبل ثِ صَرت هیْوبى -6

 .السم ثِ ػول هی آیذ اقذام ثزرسی ٍ داًطکذُ ّبی هجذاء ٍ هقصذ پزدیس ّب / ًظز ثب تَجِ ثِ تْزاى 

سبهبًِ عزیق ٍرٍد ثِ اس  اردیجْطت هبُ :یب دٍم  ثزای ًیوسبل اٍلسبلی یک ثبر ثزای داًطگبُ ّبی دٍلتی دیگز سهبى تکویل فزم -7

 .  هی ثبضذخزدادهبُ ثزای دٍرُ تبثستبى  ٍ آثبى هبُ: هجَس ادارُ کل خذهبت آهَسضی در هَارد خبظ ثبػلَم  تٍسار

 فَق هی ثبضذ .آهَسضی اعالع اس هقزرات رٍیت ٍ ثِ هٌشلِ تَسظ داًطجَ اهضبی فزم -8

 
 

 

 هَاسد ٍ هقشسات فَق بِ دقت سٍیت ٍ ششایظ رکش شذُ تفْین گشدیذ . 

 
 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی : 

 ضوبرُ داًطجَیی : 

 اهضبء : 

 تبریخ : 

 


