
  باسمه تعالی
  جمهوري اسالمي ايران

  دانشگاه تهران

  درخواست انتقال به صورت ميهمان                           كاربرگ                                                                       

  به صورت تكدرس به دانشگاه هاي ديگر ، معرفي دوره تابستان  ،يمسال كامل ن                                         
  دامپزشكي ) حرفه اي  (مي ومقاطع ؛ كارشناسي ، دكتري عم

  :تاريخ                                           : موسسه / مركز / دانشكده / معاون محترم آموزشي و تحصيالت تكميلي پرديس 
  با سالم

  :                       به شماره دانشجويي :                            رشته :                مقطع :                      دانشجوي دوره           :                       اينجانب 
  .گذرانيده ام:           واحد                 با ميانگين كل تا پايان نيمسال             سال تحصيلي                   تعداد              :                داراي سهميه ورودي 

مجتمع آموزش / در دانشگاه را جهت گذرانيدن دروس زير          سال تحصيلي                   تابستان / دوم / اول تقاضاي انتقال به صورت ميهمان در نيمسال  
   .دارم :                                    عالي 

  .در ضمن مقررات مربوط به مهماني در دانشگاه مقصد و نمرات قابل قبول در دانشگاه تهران را به دقت مطالعه كرده ام 
   تعداد واحد                                 نام درس              تعداد واحد                              نام درس         

1-                                                                              6-  
2-                                                                              7-  
3-                                                                              8-  
4-  
5-  
  

  دانشكده / معاون محترم علمي پرديس / معاون محترم آموزشي و تحصيالت تكميلي 
  . گروه آموزشي بالمانع است / انتقال نامبرده به صورت ميهمان از نظر دانشكده  .مي باشد                     آموزشيگروه / مراتب مذكور مورد تاييد دانشكده 

  .................................نام و نام خانوادگي                                                                                                                             
  آموزشي گروهمدير / معاون آموزشي دانشكده                                                                                                   

  : تاريخ                                                       )مقصد(  ......................................اداره كل امور آموزشي دانشگاه 
   :شماره                                                                                                                                         با سالم 

گروه آموزشي مربوط قرار گرفته است ، جهت اطالع و اقدام الزم / به پيوست فرم تكميل شده درخواست انتقال به صورت ميهمان نامبرده كه مورد تاييد دانشكده 
  .  نمايند خواهشمنداست دستور فرمايند تقاضاي وي را بررسي و نتيجه را در اسرع وقت به اين معاونت اعالم. ارسال مي گردد 

  .................................نام و نام خانوادگي                                                                                                      
  دانشكده / آموزشي و تحصيالت تكميلي پرديس / معاون علمي                                                                      

  : بسيار مهم  اتتذكر
  . درج شده را مطالعه نمايدحتماً مقررات مربوط در پشت برگ ، دانشجوي محترم براي تكميل اين كاربرگ  - 1
توسط شخص و امضاء آن معاون علمي دانشكده محل تحصيل دانشجو منوط به امضاء رويت مقررات / تاييد و امضاء اين برگ توسط معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي  - 2

  . دانشجوي متقاضي مي باشد 
  .به دانشگاه هاي دولتي امكان پذير مي باشد معرفي دانشجوي متقاضي صرفاً  -3
جهت معرفي دانشجو به دانشگاه مقصد با مستقيم فرم تقاضاي ميهماني دانشجو بر اساس مجوز تفويض اختيارات توسط شوراي آموزشي دانشگاه براي اقدام ارسال - 4

  . دانشكده بالمانع مي باشد / امضاء معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي پرديس 

  :نسخه تکميل شود ٢فرم در : تذکرمھم
  دانشگاه مقصد -
  موسسه/مرکز/دانشکده/پرديسنسخه  -
  )الکترونيکی  ضبط درپرونده(

  :                    نام و نام خانوادگی 

: امضاء



  

  باسمه تعالي
  هماني از دانشگاه تهران به دانشگاه هاي ديگريمقررات م

  
امكان پذير نمي دانشجو انجام تقاضاي وي در صورت غير شاغل به تحصيل بودن  .ادامه تحصيل دانشجو طبق مقررات بالمانع باشد -1

  .باشد 
پذيرفته )  12/- حداقل ( با نمرات كمتر از حدنصاب گذرانده شده در دانشگاه مقصد دروس طبق مصوبات شوراي آموزشي دانشگاه -2

 .بگذرانداخذ و دانشجو بايد آنها را مجدداً  .احتساب مي شود دانشجو و ميانگين نيمسال و ميانگين كل وي ، ولي در كارنامه  نمي شود
) كليه سهيمه ها ( دانشجويان كليه .و گروه آموزشي مربوط مي باشد درس منوط به تاييد استاد  99/13الي  12/-پذيرش نمرات 

  .مسئول رعايت اين بند مي باشند 
. مان ادامه تحصيل دهد هبا موافقت دانشگاه هاي مبداء و مقصد به صورت مي حداكثر دو نيمسالدانشجو در دوره كارشناسي مي تواند -3

نظر گروه آموزشي مربوط و تاييد با ، صرفاً نيمسال  بيش از دوهماني يتمديد م. در موعد مقرر الزامي است ثبت نام در سامانه وزارتخانه 
  . امكان پذير خواهد بود  حداكثر تا چهار نيمسالكميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه 

تحصيالت معاون آموزشي امضاء و در دانشكده هاي مستقل گروه آموزشي / ) در پرديس ها ( اين فرم در صورت تاييد دانشكده  -4
  .در غير اين صورت از درجه اعتبار ساقط است  .اقدام مي شود مربوط دانشكده / ديس پرعلمي / تكميلي 

بايد با رعايت سرفصل دروس و پيش نياز و هم نياز و ) گاه مقصد شداندر ( هرگونه تغييرات در ليست دروس در زمان حذف و اضافه -5
و دروس مغاير قابل پذيرش نخواهد بود در غير اين صورت . باشد دانشگاه تهران در ) مبداء ( گروه آموزشي / با موافقت دانشكده 

  .مسئوليت هرگونه عواقب آموزشي آن به عهده دانشجوي متقاضي مي باشد 
دانشكده ديگر در دانشگاه / پرديس به پرديس / دانشكده  جهت اخذ واحدهاي كمتر از حدنصاب در هربراي انتقال به صورت ميهمان -6

  .الزم به عمل مي آيد اقدام بررسي و دانشكده هاي مبداء و مقصد / پرديس ها نظر با توجه به تهران 
سامانه طريق ورود به از  ارديبهشت ماه :يا دوم  براي نيمسال اولسالي يك بار براي دانشگاه هاي دولتي ديگر زمان تكميل فرم -7

  .  مي باشدخردادماه براي دوره تابستان  و آبان ماه: مجوز اداره كل خدمات آموزشي در موارد خاص باعلوم  توزار

  .فوق مي باشد آموزشي اطالع از مقررات رويت و به منزله توسط دانشجو امضاي فرم -8
  
  
  

  . موارد و مقررات فوق به دقت رويت و شرايط ذكر شده تفهيم گرديد 

  
  : نام و نام خانوادگي 

  : شماره دانشجويي 

  : امضاء 

 : تاريخ 


