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 دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ....../معاون محترم آموزشي دانشگاه 
 

 باسالم

احتراما، با توجه به فرارسيدن زمان ميهماني و انتقال دانشجويان ضمن تاکيد مجدد بر رعايت قوانين ، ضوابط و 

ت ها نکات زير مورد توجه مقررات آموزشي به منظور ارتقاء کيفيت آموزشي مقتضي است در بررسي درخواس

 جدی قرار گيرد:

به منظور حفظ کيفيت و استانداردهای آموزشي و جلوگيری از اختالل و بي نظمي در امور، تاکيد بر تحصيل  -1

دانشجو در دانشگاه محل قبولي و عدم نقل و انتقال و ميهماني خارج از ضوابط و در موارد غيرضروری مي 

 باشد.

ويان واجد شرايط با توافق دانشگاههای مبدأ و مقصد و صرفاً از طريق سامانه انتقال و ميهماني دانشج -2

 ميهماني و انتقال صورت پذيرد.

براساس آيين نامه های مربوطه الزم است داوطلب در مقاطع کارشناسي حداقل يك نيم سال و در مقاطع   -3

 رانده باشد.دکترای عمومي حداقل دو نيمسال از دوره آموزشي را در دانشگاه مبدأ گذ

برای متقاضيان انتقال نمره آزمون ورودی متقاضي در سال ورود به تحصيل از نمره آخرين فرد پذيرفته   -4

 شده همان سال در رشته و سهميه مربوطه در دانشگاه مقصد نبايستي کمتر باشد.

نشجويان دولتي با توجه به اطالعات واصله براساس رای اخير ديوان عدالت اداری امکان اخذ شهريه از دا -5

 متقاضي ميهماني يا انتقال وجود ندارد. اين امر شامل داشجويان بين الملل، مازاد يا شبانه نمي گردد.

طبق آيين نامه آموزشي ممنوع بوده و  .Ph.Dانتقال دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد ودکتری تخصصي   -6

ميسيون موارد خاص نقل وانتقال وزارت فقط در موارديکه دانشجويان دارای شرايط خاص هستند از طريق ک

 متبوع انجام مي پذيرد.

 
 


