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شماره : 
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تاریخ : 
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یوست : پ

.......................... 

 
 )کمیته نقل و انتقال دانشجویی(                         

 : درخواست انتقال و میهمان در مراکز داخل استان تهران303کاربرگ 

جو
ش
دان
ي 
ضا
قا
ت

 

 کاربردی-علمی جامع دانشگاه مرکزی سازمان دانشجویی انتقاالت و نقل کمیته محترم رئیس
 م؛سالم علیک

......... نظاااام ترمی/پودماااانی احترامااااً اینجانب...................................................دانشاااجوي مرکاااز .............................................
شاااااجویي...................................با کاااااد رشاااااته................................... ورودي ساااااال ........ مقطع.........................باااااه شاااااماره دان

.واحد را بااااااااا ملی.....................................................كاااااااه تااااااااا پایااااااااان نیمساااااااال اول/ دوم سااااااااال تحصاااااااایلي................تعداد..........
 کااربردی جهات یاک تارم-...از مفاد آیین نامه نقل و انتقال دانشگاه جامع علمایمیانگین......................گذرانده ام  و حائز  شرایط  بند..............

بااااااااااه مرکااااااااااز آمااااااااااوزش ............................................................واقااااااااااع در شااااااااااهر  انتقااااااااااال دائاااااااااام میهمااااااااااان مهمااااااااااان

 آماوزش مرکاز در آیناده تارم در اینجانب نیاز مورد دروس می رساند اطالع به ...........................................در استان تهران می باشم. ضمناً 
دانشاگاه بارگاذاری  انتقااالت و نقال می گردد و مدارک مربوط به درخواست خاود را در ساامانه  ارائه( مقصد............................................)

 ام.نموده
 :   دانشجو سکونت محل آدرس

               دانشجو خانوادگی نام و نام:                                                                                         دانشجو ضروری تلفن شماره

                              تاریخ و امضاء        :                                                                                     دانشجو همراه تلفن شماره
شرایط ایثارگری دانشجویان شاهد و ایثارگر با تایید مراجع ذیربط. -الف 
مدارک ازدواج رسمی و دائمی و یا متارکه دانشجوی دختر با تایید مراجع ذیربط.   -ب 
پزشاکی بطاور مساتقل قاادر باه اداماه زنادگی نباشاد و باا تاییاد پزشاک  معلولیت موثر و بیماری دانشجو به نحوی که به تشخیص شاورای عاالی  -ج

 معتمد دانشگاه.
 مدارک سرپرستی با تایید مراجع ذیربط.         -د 
مدارک فوت والدین، همسر و فرزند دانشجو با تایید مراجع ذیربط.  -ه 
مراجع ذیربط. کاربردی با تایید-مدارک همسر و فرزندان کارکنان دانشگاه جامع علمی -و 
مدارک چند دانشجویی با تایید مراجع ذیربط. -ز 
مدارک ورزشکاران و قهرمانان ملی با تایید مراجع ذیربط. -ح 
مدارک همسر و فرزندان وزراء ، نمایندگان مجلس، معاونین رئیس جمهور ، استانداران و سفرا با تایید مراجع ذیربط.  -ط 
علمی دانشگاه ها با تایید مراجع ذیربط.مدارک فرزندان اعضای هیات  -ی 
مدارک کارمندان دولت یا نیروهای مسلح با تایید مراجع ذیربط. -ع 

 هریک از موارد ب تا ع  باید بعد از قبولی دانشجو در این دوره دانشگاهی صورت گرفته باشد.  -3تبصره         
می یا پیمانی دولت ، ارائه حکم اشتغال ضاروری اسات و اگار شاغل همسار آزاد اسات در مورد مشمولین بند ب ، برای کارمندان رس -9تبصره     

   گواهی اشتغال و سکونت  او در تهران  باید به تایید مراجع قانونی یا نیروی انتظامی رسیده باشد.
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 تهران استان واحد  کاربردی-علمی جامع دانشگاه رئیس محترم 
 سالم علیکم؛

دانشجوی فاوق الاذکر باا توجاه باه  انتقال دائم میهمان مهمان فا مقرر فرمائید پس از بررسی مدارکلط

و  نوع درخواست دانشاجوی متقاضای باا رعایات کامال مفااد آیاین ناماه نقال و انتقاال دانشاجویی دانشاگاه نسابت باه اعاالم تعاداد دانشاجویان هماان رشاته
 از ماذکور مقطاع و رشاته  در انتقاال دائام میهمان مهمان صیل نامبرده در مرکز مقصد به صورت ورودی و مقطع در مرکز مبداء و ادامه تح

ظرف مادت ساه روز از تااریخ وصاول ایان درخواسات باه کمیتاه نقال و انتقاال دانشاجویی اعاالم نظار کارشناسای  ---- تحصیلی سال دوم/ اول نیمسال
 گردد.

 و نقال کمیتاه رئایس و دانشاجویی و آموزشای خادمات سنجش معاون                                                                                                                 
 انتقاالت

 امضاء                                                                                                                                                  
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 کاربردی-علمی جامع دانشگاه مرکزی سازمان دانشجویی انتقاالت و نقل کمیته محترم رئیس
 علیکم؛ سالم

ر اساات چنانچااه د، شااایان ذکااباشاااحترامااا بااه استحضااار ماای رساااند تعااداد دانشااجویان، در ورودی، رشااته و مقطااع مااذکور در مرکااز مباادا  .....نفاار ماای
 نمای / خاارج یابد تعداد دانشجویان مرکز آموزش مبدا در همان دوره از حد نصاب الزم خاارج مای گاردد انتقال دائم میهمان مهمان نامبرده
باااااا توجاااااه باااااه وجاااااود  مقصاااااد آماااااوزش مرکاااااز در ناااااامبرده دانشاااااجوی بااااارای انتقاااااال دائااااام میهماااااان مهماااااان  امکاااااان ، ضااااامناگاااااردد

 وجاااود  دارد وجاااود ماااذکور تحصااایلی ساااال نیمساااال از ..................................و مقطاااع...........................................رشاااته.........
 مراتب جهت تصمیم گیری نهایی به حضور ایفاد می گردد..ندارد

 اساااتان  واحاااد کاااربردی-علمااای جااامع دانشاااگاه رئاایس                                                                                                                                 
 تهران                         

 مهر و امضاء                                                                                                                                 

 ............اره:........شم

 تاریخ:.................
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 .......................... ( مبدأ)استانواحد  کاربردی-علمی جامع دانشگاه محترم رئیس

 سالم علیکم؛
......... نظاااام احترامااااً اینجانب...................................................دانشاااجوي مرکاااز .............................................

ترمی/پودمااااااااااااانی رشااااااااااااته................................... ورودي ساااااااااااااال ........ مقطع.........................بااااااااااااه شاااااااااااااماره 
م سااال یي...................................با کااد ملی.....................................................كااه تااا پایااان نیمسااال اول/ دودانشااجو

از مفااد آیاین تحصیلي................تعداد...........واحد را با میانگین......................گذرانده ام  و حائز  شرایط  بناد.................
بااااه مرکااااز آمااااوزش  انتقااااال دائاااام میهمااااان مهمااااان کاااااربردی جهاااات یااااک تاااارم -نامااااه نقاااال و انتقااااال دانشااااگاه جااااامع علماااای

می  اطالع به می باشم. ضمناً .......................................................................................واقع در شهر ................
ماای گااردد و  ارائااه( مقصااد............................................) آمااوزش مرکااز در آینااده تاارم در اینجانااب نیاااز مااورد دروس ندرسااا

 ام.دانشگاه بارگذاری نموده نقل و انتقاالتمدارک مربوط به درخواست خود را در سامانه 
 :  دانشجو سکونت محل آدرس

               دانشجو خانوادگی نام و نام                                                                                    :     دانشجو ضروری تلفن شماره

                             تاریخ و امضاء        :                                                                                     دانشجو همراه تلفن شماره
شرایط ایثارگری دانشجویان شاهد و ایثارگر با تایید مراجع ذیربط. -الف 
مدارک ازدواج رسمی و دائمی و یا متارکه دانشجوی دختر با تایید مراجع ذیربط.   -ب 
قاادر باه اداماه زنادگی نباشاد و باا معلولیت موثر و بیماری دانشجو به نحوی که به تشخیص شورای عالی پزشکی بطور مساتقل   -ج

 تایید پزشک معتمد دانشگاه.
 مدارک سرپرستی با تایید مراجع ذیربط.         -د 
مدارک فوت والدین، همسر و فرزند دانشجو با تایید مراجع ذیربط.  -ه 
کاربردی با تایید مراجع ذیربط.-مدارک همسر و فرزندان کارکنان دانشگاه جامع علمی -و 
مدارک چند دانشجویی با تایید مراجع ذیربط. -ز 
مدارک ورزشکاران و قهرمانان ملی با تایید مراجع ذیربط. -ح 
مدارک همسر و فرزندان وزراء ، نمایندگان مجلس، معاونین رئیس جمهور ، استانداران و سفرا با تایید مراجع ذیربط.  -ط 
تایید مراجع ذیربط. مدارک فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه ها با -ی 
مدارک کارمندان دولت یا نیروهای مسلح با تایید مراجع ذیربط. -ع 

 هریک از موارد ب تا ع  باید بعد از قبولی دانشجو در این دوره دانشگاهی صورت گرفته باشد.  -3تبصره         
، ارائاه حکام اشاتغال ضاروری اسات و اگار شاغل در مورد مشمولین بند ب ، برای کارمنادان رسامی یاا پیماانی دولات  -9تبصره     

  همسر آزاد است گواهی اشتغال و سکونت  او در تهران  باید به تایید مراجع قانونی یا نیروی انتظامی رسیده باشد. 
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 کاربردی)مبدأ(................-مرکز آموزش علمی رئیس محترم 

 سالم علیکم؛
 باه توجاه باا الاذکر فاوق دانشجوی انتقال دائم میهمان مهمان مدارک رسیبر از پس فرمائید مقرر لطفا
 و رشاته هماان دانشاجویان تعاداد  اعاالم باه نسابت دانشاگاه دانشاجویی انتقاال و نقال ناماه آیاین مفااد کامال رعایات با متقاضی دانشجوی درخواست نوع
 .گردد کارشناسی نظر اعالم استانی واحد این به درخواست این وصول تاریخ از روز سه مدت ظرف آموزشی مرکزآن  در مقطع و ورودی

 .......................... ( مبدأ)استان واحد کاربردی-علمی جامع دانشگاه رئیس                                                                                                                   
 مهر و امضاء                                                                                                                                                  

دا
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  ..............  ( مبدأ)استان واحد کاربردی-علمی جامع دانشگاه محترم رئیس

 علیکم؛ سالم
 مهماان باشاد، شاایان ذکار اسات چنانچاه ناامبرده رساند تعاداد دانشاجویان، در ورودی، رشاته و مقطاع ماذکور......نفر مای تحضار میاحتراما به اس
، مراتاب گاردد نمای / خاارج گاردد در همان دوره از حد نصاب الزم خارج مایاین مرکز آموزشی یابد تعداد دانشجویان  انتقال دائم میهمان

 هایی به حضور ایفاد می گردد.جهت تصمیم گیری ن
ـــدأ)کـــاربردی-علمـــی آمـــوزش مرکـــز رئـــیس                                                                                                                     ( مب

..................... 
 مهر و امضاء                                                                                                                     

 ............شماره:........

 تاریخ:.................
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 شماره:.................                                                                .       .................. مقصد() دیکاربر-علمی آموزش محترم  مرکزرئیس 
                                                                                                                                                                           

 تاریخ:.................
 سالم علیکم

 میهماان دائام مهماان خواهشمند است مقرر فرمائید پس از بررسی مدارک دانشجوی فوق الذکر با توجه به نوع درخواسات دانشاجوی متقاضای جهات 
رشااته ............................................از  ............در مقطااع ......................کاااربردی.......................-بااه مرکااز آمااوزش علماای انتقااال

 وجاود خصاوص در نظار کارشناسای اعاالم با رعایت کامل مفاد آیاین ناماه نقال و انتقاال دانشاجویی دانشاگاه نسابت باه ----نیمسال اول/ دوم سال تحصیلی 
ظارف مادت ساه روز از تااریخ وصاول ایان درخواسات باه ایان اساتان اقادام  (مقصد) مذکور مرکز در نامبرده تحصیل هادام منظور به مقطع و رشته همان
 گردد.

 ................  ستان ا واحد کاربردی-علمی جامع دانشگاه رئیس                                                                                                                    
 مهر و امضاء                                                                                                                                  

ز
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 استان ............. واحد کاربردی-علمی جامع دانشگاه محترم رئیس
 علیکم؛ سالم
 رشااته وجااود بااه توجااه بااا مقصااد ی دانشااجوی نااامبرده در مرکااز آمااوزشباارا انتقااال دائاام میهمااان مهمااان ا بااه استحضااار ماای رساااند امکااانحترامااا

 .ندارد وجود  از نیمسال سال تحصیلی مذکور وجود دارد .............................. مقطع و...................
 ................... )مقصد( کاربردی-علمی آموزش مرکز  رئیس                                                                                                                   

 مهر و امضاء                                                                                                                              


