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 مدت زمان انجام فرایند: دو روز کاری 

 واحدنقل و انتقاالتمسئول فرایند:                                                                                              

 

 

 .یدنما چاپ نسخو د فرم را اس سایت ردیافت و رد هس بای دانشجو 

تکمیل بخش اول فرم را  خواستو شده ردمشخصات 
 .یدنما   و امضا 

 اخذ نماید. آموسش امضای کارشناس

 م دانشجوئ ااقتنل دا 

 تحویل نماید. نقل وااقتنالت فر م را  هب کارشناس

مضای معاون آموسش اخذ  ا

 رد دبیزخاهن  فرم ثبت

 طرح رد شورای نقل وااقتنالت 

 امضاءمدریآموسش/استادمشاوراخذ 

نقل وااقتنالت تحویل فرم هب دانشجو جهت ردج ردسایت
 

گانی  بای



 قوانین هرتبط با هبحث انتقال برای کلیه هقاطع تحصیلی

 اًتمال تِ هؼٌی تغییش هحل تحظیل داًشجَ اص یه داًشگاُ تِ داًشگاُ دیگش دس ّواى سشتِ ٍ ّواى همغغ تحظیلی است. -

 اًتمال داًشجَ تا تَافك داًشگاُ ّای هثذاء ٍ همظذ هٌَط تِ داشتي ّوِ ششایظ صیش است: -

 دس داًشگاُ هثذاء اص ًظش همشسات آهَصشی ٍ اًضثاعی تالهاًغ تاشذ. اداهِ تحظیل هتماضی -1

هتماضی دس همغغ دوتشی حذالل دٍ ًیوسال ٍ دس همغغ واسشٌاسی ٍ واسداًی حذالل یه ًیوسال اص دٍسُ آهَصشی خَد سا دس  -2

 داًشگاُ هثذاء گزساًذُ تاشذ.

 احذّای دٍسُ تاشذ.ٍاحذّای تالیواًذُ داًشجَ تشای داًشگاُ همظذ، حذالل ًظف ول ٍ -3

 تاشذ. 12اًذُ شذُ هتماضی حذالل هیاًگیي ًوشات دسٍس گزس -4

، اص ًوشُ آخشیي فشد پزیشفتِ شذُ  ّواى سال دس سشتِ ٍ سْویِ هشتَط دس ٍدی هتماضی دس سال ٍسٍد تِ تحظیلًوشُ آصهَى ٍس -5

 داًشگاُ همظذ ووتش ًثاشذ.

یی خاص تؼْذ سپشدُ اًذ، تا سػایت ششایظ ایي هادُ ٍ اػالم هَافمت دستگاُ اًتمال هحل تحظیل داًشجَیاًی وِ تِ دستگاُ ّای اجشا -

 اجشایی ریشتظ اهىاى پزیش است.

دس هَاسد صیش اًتمال داًشجَ تِ هحل یا ًضدیىتشیي هحل سىًَت دائن خاًَادُ، خاسج اص ششایظ هزوَس دس ایي هادُ ) تِ استثٌای   -00هادُ 

 جام هی شَد:( ا1ًششط 

 یا هؼلَل شذى سشپشست خاًَادُ داًشجَ، تِ عَسی وِ ٍی تِ تشخیض هشاجغ لاًًَی، تِ ػٌَاى وفیل خاًَادُ شٌاختِ شَد.َت شْادت، ف -1

 تیواسی طؼة الؼالج یا هؼلَلیت هَثش داًشجَ، تِ ًحَی وِ تِ تشخیض شَسای ػالی پضشىی داًشگاُ لادس تِ اداهِ صًذگی تغَس هستمل ًثاشذ. -2

 جَی دختش وِ هحل تحظیل یا اشتغال شَّش دس تْشاى تاشذ تِ تاییذ هشاجغ ریشتظ.اصدٍاج سسوی ٍ دائوی داًش -3

 ّش یه اص هَاسد هزوَس دس ایي هادُ تایذ تؼذ اص لثَلی داًشجَ دس داًشگاُ طَست گشفتِ تاشذ. -

اشتغال ٍ سىًَت اٍ تایذ تِ آصاد است ، گَاّی تشای واسهٌذاى سسوی یا پیواًی دٍلت، اسائِ حىن اشتغال ضشٍسی است ٍ اگش شغل ّوسش  -

 تاییذ هشاجغ لاًًَی یا ًیشٍی اًتظاهی سسیذُ تاشذ.

دس هَاسد استثٌایی، چٌاًچِ هحل تحظیل داًشجَی دختش دس تْشاى تاشذ ٍ ّوسش اٍ ًیض دس شْشستاى داًشجَ تاشذ، اگش سشتِ تحظیلی  -

 ْشاى هٌتمل شَد.دختش دس شْشستاى هحل تحظیل ّوسش هَجَد ًثاشذ، ّوسش اٍ هی تَاًذ تِ ت

 طحت ّش یه اص هَاسد هزوَس تایذ تِ تاییذ داًشگاُ همظذ ًیض تشسذ. -

 .50اًتمال داًشجَ تِ ّش یه اص داًشگاُ ّای تْشاى هوٌَع است، جض دس هَاسد هزوَس دس هادُ  -

هثذاء ٍ همظذ، تا سػایت ضَاتظ اًتمال اص داًشگاُ ّای غیشدٍلتی تِ داًشگاُ ّای دٍلتی هوٌَع است ٍلی اًتمال تِ ػىس آى تا هَافمت  -

 هشتَط تالهاًغ است.

 هشتَط تِ خَد هی تاشذ.اًتمال فشصًذاى اػضاء ّیات ػلوی تاتغ ضَاتظ ٍ آییي ًاهِ  -

ّا ٍ هَسسات آهَصش ػالی داخل وشَس، تاتغ ضَاتظ ٍ آییي ًاهِ  اًتمال داًشجَیاى ایشاًی شاغل تِ تحظیل دس خاسج اص وشَس تِ داًشگاُ -

 هی تاشذ.هشتَط تِ خَد 

ّفتِ لثل اص ششٍع ًیوسال تحظیلی تِ اداسُ آهَصش  6داًشجَی هتماضی اًتمال تایذ دسخَاست اًتمال خَد سا وتثاً تا روش هَسد، حذالل  -

 داًشگاُ هثذاء تسلین وٌذ.

یه ّفتِ، هَافمت خَد سا تِ ّوشاُ دسخَاست ٍ  ظشفحذاوثش تماضی ٍاجذ ششایظ هَظف است ا اًتمال ههثذاء دس طَست هَافمت تداًشگاُ  -

ًوشات داًشجَ تِ داًشگاُ همظذ اسسال وٌذ ٍ داًشگاُ همظذ هىلف است حذالل دٍ ّفتِ لثل اص ششٍع ًام ًَیسی ًظش خَد سا تِ  سیض

 داًشگاُ هثذاء اػالم داسد.

 ، ولیِ سَاتك داًشجَ اص داًشگاُ هثذاء تِ داًشگاُ همظذ اسسال ٍ استثاط داًشجَ تا داًشگاُ هثذاء لغغ هی شَد.دس طَست هَافمت تا اًتمال -

ٍ یا تاالتش است پزیشفتِ هی شَد ٍ پزیشفتي ٍاحذّایی وِ ًوشُ آًْا  12داًشجَ وِ ًوشات آًْا  دس طَست اًتمال، ٍاحذّای گزساًذُ شذُ -

حذٍدی هجاص دس دس ّش حال ػذم پزیشش ٍاحذّای دسسی داًشجَی اًتمالی  تش ػْذُ داًشگاُ همظذ است.است  10ٍ تیشتش اص  12ووتش اص 

 است وِ ٍی اهىاى گزساًذى ٍاحذّای تالیواًذُ خَد سا دس عَل هذت هجاص تحظیل داشتِ تاشذ.

اًتمالی اص لحاػ هششٍعی، ػیٌاً دس واسًاهِ  توام ًوشات دسسی داًشجَ دس داًشگاُ هثذاء اػن اص لثَلی ٍ هشدٍدی ٍ سَاتك آهَصشی داًشجَی -

 داًشجَ ثثت ٍ دس هحاسثِ هیاًگیي ول اٍ هحسَب هی شَد.

تِ تحظیل است ٍ تِ  هشحلِ هشغَل دس آى ٌّگام اًتمال تِ وِ داًشجَاست هشتَط تِ هشحلِ ای  12ػذم پزیشش دسٍس تا ًوشُ ووتش اص  -

 تسشی ًذاسد.هشاحل لثلی 

هذسن فشاغت اص تحظیل داًشجَی اًتمالی تَسظ داًشگاُ همظذ طادس هی شَد ٍ دس آى هذسن، تؼذاد ٍاحذّای گزساًذُ شذُ داًشجَ ٍ  -

 تحظیلی داًشجَ لیذ هی شَد. سَاتكآًْا ٍ هجوَع ٍاحذّای اخز شذُ دس داًشگاُ ّای هثذاء ٍ همظذ تا روش هیاًگیي ًوشات 

 .است یىثاس هجاصاًتمال داًشجَ دس عَل هذت تحظیل فمظ تشای  -

تِ سا  دس طَست هَافمت داًشگاُ همظذ تا اًتمال، هثلغ اػالم شذُ اص عشف داًشگاُ هثذاء جْت تسَیِ حساب هالیایٌجاًة تؼْذ هی ًواین  -

 طَست یىجا تِ شواسُ حساب اػالم شذُ ٍاسیض ًواین.

 ٌجاًب قرار گرفت.هَارد فَق هَرد رٍیت ٍ تَافق ای

 ًام ٍ ًام خاًَادگی داًشجَ

 تاریخ ٍ اهضاء



 بسمٍ تعالی                                            

 درماوی گیالنبهداشتی داوشگاٌ علًم پزشکی ي خدمات 

 بیه الملل بىدراوزلی پردیس 

  فرم درخواست انتقال دائن (:9-1آ)                            

 

  بیي الولل بٌدراًسلی پردیسهعاًٍت هحترم آهَزش پایِ / بالیي پسشکی / بالیي دًداى پسشکی ریاست/

............................ داًشجَیی شواسُ تِ .غغ.....................هم ...................... سشتِ داًشجَی ........................................................... ایٌجاًة

یل . ششٍع تِ تحظسال تحظیلی................. سشاسشی سال ..........پزیشفتِ شذُ ام ٍ اص ًیوسال اٍل / دٍم آصهَى تْوي هْش/ دس وِ 

ام، تِ دالیل ریل وِ هذاسن آى  تشم گزساًذُ ......... دس هذت..........هیاًگیي ول.........  ٍاحذ دسسی سا تا .ًوَدُ ام ٍ تاوٌَى ..........

حساب هالی تماضای اًتمال تِ  اًتمال هٌذسج دس پشت فشم اص جولِ تسَیِ ضویوِ هیثاشذ ٍ اعالع واهل اص ضَاتظ ٍ ششایظ 

 تیي الولل داًشگاُ ..................................... سا داسم. ٍاحذ

1 ٍ ُتشخیض هشاجغ لاًًَی تِ ػٌَاى وفیل خاًَادُ.. شْادت، فَت یا هؼلَل شذى سشپشست خاًَاد 

2 تیواسی طؼة الؼالج یا هؼلَلیت هَثش، تِ ًحَی وِ تِ تشخیض شَسای پضشىی داًشگاُ لادس تِ اداهِ صًذگی تِ عَس .

 هستمل ًوی تاشن.

3سسوی دٍلت  . اصدٍاج سسوی ٍ دائوی یا اًتمال ّوسش) تشای داًشجَی دختش / هششٍط تِ آًىِ شَّش داًشجَ هستخذم

 تاشذ ٍ جاتجایی هحل صًذگی تذٍى دسخَاست ٍ اسادُ اٍ اًجام شذُ تاشذ(

4..................................................................................................... :سایش هَاسد....... 

 تاریخ ٍ اهضاء داًشجَ                                                                                       شوارُ تواس: 

 

 

 داًشگاُ / داًشىذُ ػلَم پضشىی همظذسخِ اٍل : هذیشیت هحتشم اهَس آهَصشی ً

 تیي الوللپشدیس ًسخِ دٍم : پشًٍذُ تحظیلی داًشجَ دس 

 داًشگاًُسخِ سَم : پشًٍذُ تحظیلی داًشجَ دس اهَس آهَصشی 

 ...............................شواسُ:

  .................................تاسیخ:

 ........................پیَست:

 هدیریت هحترم اهَر آهَزشی داًشگاُ علَم پسشکی گیالى

   

  هشخظات ٍ سَاتك تحظیلی فَق تِ داًشگاُ هزوَس دس طَست تسَیِاًتمال دائن داًشجَ تا 

 حساب هالی تا ایي ٍاحذ، هَسد هَافمت تَدُ ٍ اص ًظش ایي داًشىذُ تالهاًغ هی تاشذ. 

 دًداًپسشکیهعاٍى آهَزش پایِ/ بالیي پسشکی/بالیي هشاٍر                     هدیر آهَزش /استاد                   کارشٌاس آهَزش

 

 شواسُ:...............................

  تاسیخ:.................................

 ........................پیَست:

  هدیریت هحترم اهَر آهَزشی داًشگاُ / داًشکدُ علَم پسشکی .........

 

 هی سساًذ:ضوي اسسال دسخَاست / هذاسن اسائِ شذُ داًشجَ، تذیٌَسیلِ تِ استحضاس 
اًتمال داًشجَ تا هشخظات ٍ سَاتك تحظیلی فَق هَسد هَافمت ایي داًشگاُ هی تاشذ. لزا 

خَاّشوٌذ است دس طَستیىِ تا اًتمال ًاهثشدُ هَافمت داسًذ، اػالم تا الذام الصم تِ ػول آیذ. 

 تاشذ. ضوٌاً لثَلی یا ًفی هذاسن ٍ هستٌذات اسائِ شذُ تَسظ داًشجَ تِ ػْذُ آى داًشگاُ هی

 دکتر ابراّین ًصیری

 هدیر اهَر آهَزشی داًشگاُ
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