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     درخواست انتقال دائم    
......................:.......شماره  

...........:....................تاریخ  

...............:.............پیوست  

..........................................ریاست محترم دانشکده  

 .....................ورودی سال..................................................به شماره دانشج یی............................مقطع...........ی رشته..........................دانشجج .....اینجانب................................

ال دوی سجج اولش نیمسججالمتقاضججی انتقال به دانشججداهشدانشججوده زش ی ..شججوی .................................... در  ؛به دالیل ذیلواحد درسججی  اندن ..............با گذر

 باشم:.......... میتحصیشی.....................

1- 

2- 

3- 

 : نوات ذیل را رزایت نمایم گردی کهدر ضمن متعهد می

 م رد قب ل نمی باشد. 12آیین نامه آم زشی نمرات کمتر از  56برای دانشج ی انتقالی طبق ماده  .1

 باشد.هرگ نه اشوال آم زشی و ز اقب ناشی از آن به زهده خ د دانشج  می .2

 .در ص رت زدی م افقت در دانشداه مقصد دانشج  برابر تق یم دانشداهی جهت انتخاب واحد به دانشداه مبدأ مراجعه نماید .3

 باشد.در ص رت زدی رزایت .یشنیاز واحد های گذرانده م رد قب ل نمی .4

 آدرس محل سو نت:*

 امضا دانشجو *تشفن تماس در م اقع ضروری:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 باشد.یباشدشنمریاست محتری دانشوده درخ است نامبرده از لحاظ مقررات آم زشی بالمانع می
 آموزش دانشکده

  مدیریت محترم امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 باسالی و احترای؛ 

 رد م افقت قرار گرفت ش ندرفت.انتقال دانشج  با مشخصات ف ق در جشسه شماره ............... ش رای نقل و انتقاالت دانشداه م رخ........................ مطرح و م 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

............................................................مدیر محترم آموزش و تحصیالت تکمیلی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی  

خ اهشمند  .باشددانشداه می انتقال دانشج  با مشخصات ف ق در نیمسال ........................... سال تحصیشی ................................ م رد م افقت اینبا سالی و احترای؛  

 .نامبرده م افقت دارد ازالی تا نسبت به ارسال مدارک الزی اقدای گردد انتقالت چنانچه آن دانشداه ش دانشوده با اس
 مدیر آموزش و تحصیالت تکمیلی دانشگاه

---------------------شماره :   

----------------------تاریخ :   

_______________:  پیوست:  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

تکمیلی محترم آموزش و تحصیالت یتمدیر  

.نمی باشد درخ است نامبرده از لحاظ ش رای بدوی انضباطی بالمانع می باشدش ای؛با سالی و احتر  

 ریاست محتری دانشوده بات جه به مقررات آم زشی با درخ است نامبرده م افقت می گرددشنمی گردد.

---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 مدیریت محترم آموزش و تحصیالت تکمیلی 

 با سالی و احترای؛

........... دانشوده مطرح و م رد م افقت انتقال دانشج  با مشخصات ف ق بنا بر دالیل و مدارک ارائه شده و با ت جه به مقررات آم زشی در ش رای آم زشی م رخ .........

 .ندرفترفتش قرار گ
دانشکدهریاست   

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 دبیر شورای بدوی انضباطی دانشجویان

آموزش کل نقل و انتقاالت   

---------------------------------------------------------------------------------------------------  


