شماره ............................ :
تاریخ ............................. :
پیوست .......................... :

(کمیته نقل و انتقال دانشجویی)
کاربرگ  : 305درخواست انتقال و میهمان در مراکز داخل استان (بجز استان تهران)
رئیس محترم دانشگاه جامع علمی-کاربردی واحد استان(مبدأ) ..........................

تقاضای دانشجو

سال عليكم؛
احترام ًا اينجانب...................................................اانشجي مرکز  ......................................................ناا ترم /پيامان رشیته ...................................وروا سیا
 ........مقط .........................بییه شییمار اانشییجيي ...................................با کیید مل .....................................................کییه تییا پايییان نيمسییا او  /او سییا
تحصيل ................تعداا...........واحد را با ميانگين......................گذراند ا و حائز شرايط بند.................از مفاا آيين نامه نقل و انتقا اانشیگا جیام علمی -
بیییه مرکیییز آمیییيزش ............................................................واقییی ار شیییهر
کیییاربرا جهیییت يیییك تیییر مهمیییان ميهمیییان اائیییم انتقیییا
...........................................م باشم .ضمناً به اطالع م رساند اروس ميرا نياز اينجانب ار تر آيند ار مرکز آميزش (............................................مقصد) ارائیه
م گراا و مدارك مربيط به ارخياست خيا را ار سامانه نقل و انتقاال اانشگا بارگذار نميا ا .
آارس محل سكينت اانشجي :
نا و نا خانيااگ اانشجي
شمار تلفن ضرور اانشجي :
امضاء و تاريخ
شمار تلفن همرا اانشجي:
الف -شرايط ايثارگر اانشجييان شاهد و ايثارگر با تاييد مراج ذيربط.
ب -مدارك ازاواج رسم و اائم و يا متارکه اانشجي اختر با تاييد مراج ذيربط.
ج -معليليت ميثر و بيمار اانشجي به نحي که به تشخيص شيرا عال پزشك بطير مستقل قاار به ااامه زنیدگ نباشید و بیا تاييید پزشیك معتمید
اانشگا .
 ا -مدارك سرپرست با تاييد مراج ذيربط.
 - مدارك في والدين ،همسر و فرزند اانشجي با تاييد مراج ذيربط.
و -مدارك همسر و فرزندان کارکنان اانشگا جام علم -کاربرا با تاييد مراج ذيربط.
ز -مدارك چند اانشجيي با تاييد مراج ذيربط.
ح -مدارك ورزشكاران و قهرمانان مل با تاييد مراج ذيربط.
ط -مدارك همسر و فرزندان وزراء  ،نمايندگان مجلس ،معاونين رئيس جمهير  ،استانداران و سفرا با تاييد مراج ذيربط.
 - مدارك فرزندان اعضا هيا علم اانشگا ها با تاييد مراج ذيربط.
ع -مدارك کارمندان اولت يا نيروها مسلح با تاييد مراج ذيربط.
تبصر  -1هريك از ميارا ب تا ع بايد بعد از قبيل اانشجي ار اين اور اانشگاه صير گرفته باشد.
تبصر  -2ار ميرا مشميلين بند ب  ،برا کارمندان رسم يا پيمان اولت  ،ارائه حكم اشتغا ضرور است و اگر شغل همسر آزاا است گياه اشتغا
و سكينت او ار تهران بايد به تاييد مراج قانين يا نيرو انتاام رسيد باشد.

واحد استان

رئیس محترم مرکز آموزش علمی-کاربردی(مبدأ)................

شمار  ....................:تاريخ.................:

سال عليكم؛
اانشجي فيق الذکر با تيجه به نيع ارخياست اانشجي متقاض با رعايت کامل مفاا آيين نامیه
لطفا مقرر فرمائيد پس از بررس مدارك مهمان ميهمان اائم انتقا
نقل و انتقا اانشجيي اانشگا نسبت به اعال تعداا اانشجييان همان رشته و وروا و مقط ار آن مرکز آميزش ظرف مد سه روز از تاريخ وصیي ايین ارخياسیت بیه
اين واحد استان اعال نار کارشناس گراا.
رئیس دانشگاه جامع علمی-کاربردی واحد استان(مبدأ) ..........................
مهر و امضاء

مرکز مبدا

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

سال عليكم؛
يابید
احتراما به استحضار م رساند تعداا اانشجييان ،ار وروا  ،رشته و مقط مذکير......نفر م باشد ،شايان ذکر است چنانچه نامبرا مهمان ميهمیان اائیم انتقیا
تعداا اانشجييان اين مرکز آميزش ار همان اور از حد نصاب الز خارج م گراا / خارج نم گراا ،مراتب جهت تصميم گير نهاي به حضير ايفاا م گراا.
رئيس مرکز آموزش علمی-کاربردی(مبدأ) .....................
مهر و امضاء
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شماره ............................ :
تاریخ ............................. :
پیوست .......................... :

(کمیته نقل و انتقال دانشجویی)
ادامه کاربرگ  : 305درخواست انتقال و میهمان در مراکز داخل استان (بجز استان تهران)

واحد استان

رئیس محترم مرکز آموزش علمی-کاربردی (مقصد) ...................

شمار .................:
تاريخ.................:

سال عليكم
خياهشمند است مقرر فرمائيد پس از بررس مدارك اانشجي فيق الذکر با تيجه به نيع ارخياست اانشجي متقاض جهت مهمیان ميهمیان اائیم انتقیا  بیه مرکیز
آميزش علم -کاربرا ...................................ار مقط  ......................رشته ............................................از نيمسا او  /او سا تحصيل  ----با رعايت کامل مفیاا آيیين نامیه
نقل و انتقا اانشجيي اانشگا نسبت به اعال نار کارشناس ار خصيص وجيا همان رشته و مقط به مناير ااامه تحصيل نامبرا ار مرکز مذکير (مقصد) ظیرف مید سیه
روز از تاريخ وصي اين ارخياست به اين استان اقدا گراا.
رئیس دانشگاه جامع علمی-کاربردی واحد استان ................
مهر و امضاء

مرکزمقصد

رئیس محترم دانشگاه جامع علمی-کاربردی واحد استان .............
سال عليكم؛
بیرا اانشیجي نیامبرا ار مرکیز آمیيزش مقصید بیا تيجیه بیه وجیيا رشیته ...................و مقطی
احتراما به استحضار م رساند امكان مهمان ميهمان اائیم انتقیا
 ..............................از نيمسا سا تحصيل مذکير وجيا اارا وجيا ندارا.
رئیس مرکز آموزش علمی-کاربردی (مقصد) ...................
مهر و امضاء
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