
     

  

 شماره : ............................

 تاریخ : .............................

  پیوست : ..........................
  کمیته نقل و انتقال دانشجویی

  : درخواست انتقال و میهمان از سایر استان ها به استان تهران301کاربرگ 

جو
انش

ي د
اضا

تق
  

  کاربردي-رئیس محترم کمیته نقل و انتقاالت دانشجویی سازمان مرکزي دانشگاه جامع علمی
  سالم علیکم؛

رمی/پودمانی رشته................................... ورودي سال   ...................................................دانشجوي مرکز ...................................................... نظام تاحتراماً اینجانب
ــجویی..............    ــماره دانشـ ــال         ........ مقطع.........................به شـ ــال اول/ دوم سـ .....................با کد ملی.....................................................که تا پایان نیمسـ

ــر .............گذرانده ام و حائزحصــیلی................تعداد...........واحد را با میانگین.........ت -نقل و انتقال دانشــگاه جامع علمیآیین نامه از مفاد .................بند ایط ش
....در به مرکز آموزش ............................................................واقع در شهر ....................................... انتقال میهمان دائم کاربردي جهت یک ترم مهمان

می گردد و  ارائه) مقصد ............................................( آموزش مرکز در آینده ترم در اینجانب نیاز مورد روسد می رساند  اطالع به ضمناً  استان تهران می باشم.  
  ام.دانشگاه بارگذاري نمودهنقل و انتقاالت به درخواست خود را در سامانه  مربوطمدارك 

 :  دانشجو سکونت محل آدرس
                                       دانشجو خانوادگی نام و نام                                                                        :         دانشجو ضروري تلفن شماره
                            تاریخ و امضاء:                                                                                          دانشجو همراه تلفن شماره
شرایط ایثارگري دانشجویان شاهد و ایثارگر با تایید مراجع ذیربط. -الف  
مدارك ازدواج رسمی و دائمی و یا متارکه دانشجوي دختر با تایید مراجع ذیربط.   -ب  
شکی بطور         -ج شوراي عالی پز شخیص  شجو به نحوي که به ت شک معتمد       معلولیت موثر و بیماري دان شد و با تایید پز ستقل قادر به ادامه زندگی نبا م

  دانشگاه.
 مدارك سرپرستی با تایید مراجع ذیربط.         -د  
مدارك فوت والدین، همسر و فرزند دانشجو با تایید مراجع ذیربط.  -ه  
ط.کاربردي با تایید مراجع ذیرب-مدارك همسر و فرزندان کارکنان دانشگاه جامع علمی -و  
مدارك چند دانشجویی با تایید مراجع ذیربط. -ز  
مدارك ورزشکاران و قهرمانان ملی با تایید مراجع ذیربط. -ح  
مدارك همسر و فرزندان وزراء ، نمایندگان مجلس، معاونین رئیس جمهور ، استانداران و سفرا با تایید مراجع ذیربط.  -ط  
ه ها با تایید مراجع ذیربط.مدارك فرزندان اعضاي هیات علمی دانشگا -ي  
مدارك کارمندان دولت یا نیروهاي مسلح با تایید مراجع ذیربط. -ع  

  هریک از موارد ب تا ع  باید بعد از قبولی دانشجو در این دوره دانشگاهی صورت گرفته باشد.  -1تبصره             
ی دولت ، ارائه حکم اشتغال ضروري است و اگر شغل همسر آزاد است گواهی اشتغال در مورد مشمولین بند ب ، براي کارمندان رسمی یا پیمان -2تبصره       

   و سکونت  او در تهران  باید به تایید مراجع قانونی یا نیروي انتظامی رسیده باشد. 
یته

کم
 

قل
ن

 و 
الت

نتقا
ا

  

  شماره:.................                                                   کاربردي واحد استان...................               -رئیس محترم دانشگاه جامع علمی
  ..........تاریخ:.......                                                                                                                                                                        

 سالم علیکم؛
آیین نامه با رعایت کامل مفاد دانشجوي فوق الذکر با توجه به نوع درخواست دانشجوي متقاضی      انتقال دائم میهمان مهمانمقرر فرمائید پس از بررسی مدارك   لطفا

شجویان همان رشته و ورودي و مقط       سبت به اعالم  تعداد دان شگاه ن شجویی دان سه روز نقل و انتقال دان ست به کمیته    ع در مرکز مبداء ظرف مدت  از تاریخ وصول این درخوا
  اعالم نظر کارشناسی گردد.نقل و انتقال دانشجویی دانشگاه 

  انتقاالت و نقل کمیته رئیس و دانشجویی و زشیآمو خدمات سنجش معاون                                                                                                                    
  امضاء                                                                                                                                    

حد
وا

 
ان 

است
 

بدا
م

  

  انتقاالت معاون محترم سنجش خدمات آموزشی و دانشجویی و رئیس کمیته نقل و
  علیکم؛ سالم

ستحضار می   شته و مقطع مذکور......نفر می     احتراما به ا شجویان، در ورودي، ر ساند تعداد دان ست چنانچه نامبرده     ر شایان ذکر ا شد،  یابد انتقال دائم میهمان مهمان با
  ، مراتب جهت تصمیم گیري نهایی به حضور ایفاد می گردد.گردد	مین خارج / گردد اد دانشجویان مرکز آموزش مبدا در همان دوره از حد نصاب الزم خارج میدتع

  ..................استان واحد کاربردي-علمی جامع دانشگاه رئیس                                                                                                                   
  مهر و امضاء                                                                                                                                 



     

  

 شماره : ............................

 تاریخ : .............................

  پیوست : ..........................
  )کمیته نقل و انتقال دانشجویی(              

  : درخواست انتقال و میهمان از سایر استان ها به استان تهران301ادامه کاربرگ 

  
    

یته
کم

 
قل

ن
 و 

قاال
انت

  ت

  شماره:.................                                                                                       تهران کاربردي واحد استان-رئیس محترم دانشگاه جامع علمی
  تاریخ:.................                                                                                                                                                                           

 سالم علیکم
-لمیبه مرکز آموزش ع انتقال دائم میهمان مهمانجهت  مقرر فرمائید پس از بررسی مدارك دانشجوي فوق الذکر با توجه به نوع درخواست دانشجوي متقاضی      لطفا

آیین نامه نقل و انتقال با رعایت کامل مفاد  ----از نیمسال اول/ دوم سال تحصیلی    رشته ............................................  کاربردي...................................در مقطع ......................
صول  از تاریخ و ظرف مدت سه روز مقصد  در مرکز ادامه تحصیل نامبرده  جود همان رشته و مقطع به منظور  در خصوص و  نظر کارشناسی   اعالم دانشجویی دانشگاه نسبت به   

  .فرمایید اقدام این درخواست به کمیته نقل و انتقال دانشجویی دانشگاه
  انتقاالت و نقل کمیته رئیس و دانشجویی و آموزشی خدمات سنجش معاون                                                                                                                    

  امضاء                                                                                                                                   

حد
وا

 
ان 

است
  

ران
ته

  

  ات آموزشی و دانشجویی و رئیس کمیته نقل و انتقاالتمعاون محترم سنجش خدم
  علیکم؛ سالم

ــار می ــتحض ــاند امکان  احتراما به اس ــجوي نامبردهانتقال  دائم میهمان  مهمان رس ــدمرکز آموزش در  براي دانش ــته             و مقطع  مقص با توجه به وجود رش
  .داردن وجود  مذکور وجود دارد از نیمسال سال تحصیلی ..............................

  تهران استان واحد کاربردي-علمی جامع دانشگاه رئیس                                                                                                                   
  مهر و امضاء                                                                                                                                 



     

  

 شماره : ............................

 تاریخ : .............................

  پیوست : ..........................
  )کمیته نقل و انتقال دانشجویی(                                                            

  درخواست انتقال و میهمان از استان تهران به سایر استان ها :302کاربرگ 

    

اض
تق

جو
انش

ي د
ا

  

  تهران  استانکاربردي واحد -رئیس محترم دانشگاه جامع علمی
  م؛سالم علیک

ــجوي مرکز .............................................    ــال ........     احتراماً اینجانب...................................................دانشـ ــته................................... ورودي سـ ......... نظام ترمی/پودمانی رشـ
ــمــاره دان      طع.........................بــه شـ ق ــال اول/           م یمســ ن لی.....................................................کــه تــا پــایــان  م یی...................................بــا کــد  جو ــ ــال  شـ دوم ســ

شرایط  بند..............    صیلی................تعداد...........واحد را با میانگین......................گذرانده ام  و حائز   شگاه جامع علمی تح جهت  کاربردي-...از مفاد آیین نامه نقل و انتقال دان
.................. ....در استان ...................به مرکز آموزش ............................................................واقع در شهر ....................................... انتقال میهمان دائم یک ترم مهمان
به درخواست  مربوطمی گردد و مدارك  ارائه) مقصد ............................................( آموزش مرکز در آینده ترم در اینجانب نیاز مورد دروس می رساند  اطالع به می باشم. ضمناً  

  ام.دانشگاه بارگذاري نموده نقل و انتقاالتخود را در سامانه 
 :  دانشجو سکونت محل آدرس
                 دانشجو خانوادگی نام و نام:                                                                                                 دانشجو ضروري تلفن شماره
                                تاریخ و امضاء                                                    :                                                 دانشجو همراه تلفن شماره
شرایط ایثارگري دانشجویان شاهد و ایثارگر با تایید مراجع ذیربط. -الف  
مدارك ازدواج رسمی و دائمی و یا متارکه دانشجوي دختر با تایید مراجع ذیربط.   -ب  
موثر و بیماري دانشجو به نحوي که به تشخیص شوراي عالی پزشکی بطور مستقل قادر به ادامه زندگی نباشد و با تایید پزشک معتمد دانشگاه.معلولیت   -ج  
 مدارك سرپرستی با تایید مراجع ذیربط.         -د  
مدارك فوت والدین، همسر و فرزند دانشجو با تایید مراجع ذیربط.  -ه  
کاربردي با تایید مراجع ذیربط.-فرزندان کارکنان دانشگاه جامع علمی مدارك همسر و -و  
مدارك چند دانشجویی با تایید مراجع ذیربط. -ز  
مدارك ورزشکاران و قهرمانان ملی با تایید مراجع ذیربط. -ح  
ا تایید مراجع ذیربط. مدارك همسر و فرزندان وزراء ، نمایندگان مجلس، معاونین رئیس جمهور ، استانداران و سفرا ب -ط  
مدارك فرزندان اعضاي هیات علمی دانشگاه ها با تایید مراجع ذیربط. -ي  
مدارك کارمندان دولت یا نیروهاي مسلح با تایید مراجع ذیربط. -ع  

  هریک از موارد ب تا ع  باید بعد از قبولی دانشجو در این دوره دانشگاهی صورت گرفته باشد.  -1تبصره         
ونت او سک در مورد مشمولین بند ب ، براي کارمندان رسمی یا پیمانی دولت ، ارائه حکم اشتغال ضروري است و اگر شغل همسر آزاد است گواهی اشتغال و        -2تبصره      

  در تهران  باید به تایید مراجع قانونی یا نیروي انتظامی رسیده باشد. 

حد
وا

 
ان

است
 

ران
ته

  
  شماره:.................                                              ...................                                  (مبدأ)کاربردي -یعلم مرکز آموزشرئیس محترم 

  تاریخ:.................                                                                                                                                                                            
 سالم علیکم؛

سی مدارك   ضی با رعایت کامل مفاد آیین        انتقال دائم میهمان مهمان لطفا مقرر فرمائید پس از برر شجوي متقا ست دان شجوي فوق الذکر با توجه به نوع درخوا دان
ین امرکز ظرف مدت سه روز از تاریخ وصول این درخواست به    آن نشجویی دانشگاه نسبت به اعالم  تعداد دانشجویان همان رشته و ورودي و مقطع در      نامه نقل و انتقال دا

  اعالم نظر کارشناسی گردد. واحد استانی
  تهران استان  واحد کاربردي-علمی جامع دانشگاه رئیس                                                                                                                     

  مهر و امضاء                                                                                                                     

 
بدا

کزم
مر

  

   تهران استان واحد کاربردي-علمی جامع دانشگاه محترم رئیس
  علیکم؛ سالم

یابد  انتقال دائم میهمان مهمان باشد، شایان ذکر است چنانچه نامبرده    رساند تعداد دانشجویان، در ورودي، رشته و مقطع مذکور......نفر می    احتراما به استحضار می  
  ، مراتب جهت تصمیم گیري نهایی به حضور ایفاد می گردد.گردد	نمی خارج / گردد در همان دوره از حد نصاب الزم خارج می یمرکز آموزش این تعداد دانشجویان

  ..................... (مبدأ) کاربردي-علمی آموزش مرکز رئیس                                                                                                  
  مهر و امضاء                                                                                                                    



     

  

 شماره : ............................

 تاریخ : .............................

  پیوست : ..........................
  (کمیته نقل و انتقال دانشجویی)                                                              

  ها ناستا سایر به تهران استان از میهمان و انتقال درخواست: 302 کاربرگادامه 

  
  

    

حد
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ان 
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ران
ته

  

  شماره:.................                                         ............................  .......... (مقصد) کاربردي واحد استان-رئیس محترم دانشگاه جامع علمی
  تاریخ:.................                                                                                                                                                                           

 سالم علیکم
وزش به مرکز آم انتقال/ مدائ میهمان/ میهمان مقرر فرمائید پس از بررسی مدارك دانشجوي فوق الذکر با توجه به نوع درخواست دانشجوي متقاضی جهت      خواهشمند است   

با رعایت کامل مفاد آیین نامه نقل و  ----رشته ............................................از نیمسال اول/ دوم سال تحصیلی      کاربردي...................................در مقطع ......................-علمی
ظرف مدت  )مقصد مذکور (حصیل نامبرده در مرکز  در خصوص وجود همان رشته و مقطع به منظور ادامه ت  نظر کارشناسی    اعالمسی و  برر انتقال دانشجویی دانشگاه نسبت به   

  اقدام گردد.این استان سه روز از تاریخ وصول این درخواست به 
  تهران استان  واحد کاربردي-علمی جامع دانشگاه رئیس                                                                                                                     

  مهر و امضاء                                                                                                                                                                             

حد
وا
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است
 

صد
مق

  

  تهران استان واحد کاربردي-علمی جامع هدانشگا محترم رئیس
  علیکم؛ سالم

ــار می ــتحض ــاند امکان احتراما به اس ــد  انتقال دائم میهمان مهمان رس ــجوي نامبرده در مرکز آموزش مقص ــته ...................و مقطع براي دانش با توجه به وجود رش
  .ندارد وجود  جود دارداز نیمسال سال تحصیلی مذکور و..............................

  ................... (مقصد)استان واحد کاربردي-علمی جامع دانشگاه رئیس                                                                                                                   
  مهر و امضاء                                                                                                                                         



     

  

 شماره : ............................

 تاریخ : .............................

  پیوست : ..........................
  )کمیته نقل و انتقال دانشجویی(                          

  به غیر از استان تهران ،سایر استان ها در: درخواست انتقال و میهمان 303کاربرگ 

    

جو
انش

ي د
اضا

تق
  

    ............. استان کاربردي واحد -نشگاه جامع علمیرئیس محترم دا
  سالم علیکم؛

ــجوي مرکز ............................................. ــته................................... احتراماً اینجانب...................................................دانش ورودي  ......... نظام ترمی/پودمانی رش
...............................که تا پایان نیمســال اول/ دوم ســال ســال ........ مقطع.........................به شــماره دانشــجویی...................................با کد ملی......................

صیلی................تعداد...........واحد را با میانگین......  شگاه جامع علمی  تح شرایط  بند.................از مفاد آیین نامه نقل و انتقال دان -................گذرانده ام  و حائز  
همــان        م ترم  جهــت یــک  بردي  ئم       کــار همــان دا ی تقــال     م ن هر           ا ــ قع در شـ موزش ............................................................وا کز آ مر بــه 

ضمناً     ....... شم.  ستان ..................................... می با ساند  اطالع به ....................................در ا   آموزش مرکز در آینده ترم در اینجانب نیاز مورد دروس می ر
  ام.دانشگاه بارگذاري نموده انتقاالت و نقل خود را در سامانه به درخواست  مربوطمی گردد و مدارك  ارائه) مقصد............................................(

 :  دانشجو سکونت محل آدرس
                دانشجو خانوادگی نام و نام:                                                                                         دانشجو ضروري تلفن شماره
                               تاریخ و امضاء                                                                                         :    دانشجو همراه تلفن شماره
شرایط ایثارگري دانشجویان شاهد و ایثارگر با تایید مراجع ذیربط. -الف  
ا تایید مراجع ذیربط. مدارك ازدواج رسمی و دائمی و یا متارکه دانشجوي دختر ب  -ب  
شک معتمد              -ج شد و با تایید پز ستقل قادر به ادامه زندگی نبا شکی بطور م شوراي عالی پز شخیص  شجو به نحوي که به ت معلولیت موثر و بیماري دان

  دانشگاه.
 مدارك سرپرستی با تایید مراجع ذیربط.         -د  
تایید مراجع ذیربط.مدارك فوت والدین، همسر و فرزند دانشجو با   -ه  
کاربردي با تایید مراجع ذیربط.-مدارك همسر و فرزندان کارکنان دانشگاه جامع علمی -و  
مدارك چند دانشجویی با تایید مراجع ذیربط. -ز  
مدارك ورزشکاران و قهرمانان ملی با تایید مراجع ذیربط. -ح  
ین رئیس جمهور ، استانداران و سفرا با تایید مراجع ذیربط. مدارك همسر و فرزندان وزراء ، نمایندگان مجلس، معاون -ط  
مدارك فرزندان اعضاي هیات علمی دانشگاه ها با تایید مراجع ذیربط. -ي  
مدارك کارمندان دولت یا نیروهاي مسلح با تایید مراجع ذیربط. -ع  

  ن دوره دانشگاهی صورت گرفته باشد.هریک از موارد ب تا ع  باید بعد از قبولی دانشجو در ای  -1تبصره             
صره         ست گواهی              -2تب سر آزاد ا شغل هم ست و اگر  ضروري ا شتغال  سمی یا پیمانی دولت ، ارائه حکم ا شمولین بند ب ، براي کارمندان ر در مورد م

   نی یا نیروي انتظامی رسیده باشد.اشتغال و سکونت  او در تهران  باید به تایید مراجع قانو
حد

وا
ا 

ان 
ست

بدأ
م

  

  شماره:....................................                                                                                (مبدأ)کاربردي-رئیس محترم مرکز آموزش علمی
  تاریخ:.................                                                                                                                                                                           

  سالم علیکم؛
سی مدارك  ضی با رعایت کام       انتقال دائم میهمان مهمان لطفا مقرر فرمائید پس از برر شجوي متقا ست دان شجوي فوق الذکر با توجه به نوع درخوا ل مفاد آیین دان

مرکز ظرف مدت سه روز از تاریخ وصول این درخواست به این    آن نامه نقل و انتقال دانشجویی دانشگاه نسبت به اعالم  تعداد دانشجویان همان رشته و ورودي و مقطع در      
  واحد استانی اعالم نظر کارشناسی گردد.
  ............... ) مبدأ(استان  واحد کاربردي-علمی جامع دانشگاه رئیس                                                                                                                     

  هر و امضاءم                                                                                                                                                                             

 
رکز

م
 

بدأ
م

  

   .............. ) مبدأ(استان  واحد کاربردي-علمی جامع دانشگاه محترم رئیس
  علیکم؛ سالم

ستحضار می   شجویان، در ورودي، رشته و مقطع مذکور......نفر می     احتراما به ا ست چنانچه نامبرده     رساند تعداد دان شایان ذکر ا شد،  یابد  انتقال دائم میهمان مهمانبا
  ، مراتب جهت تصمیم گیري نهایی به حضور ایفاد می گردد.گردد	نمی / خارج گردد در همان دوره از حد نصاب الزم خارج میاین مرکز آموزشی  تعداد دانشجویان

  ..................... ) مبدأ(کاربردي-علمی آموزش مرکز رئیس                                                                                                                   
  مهر و امضاء                                                                                                                     



     

  

 شماره : ............................

 تاریخ : .............................

  پیوست : ..........................
  (کمیته نقل و انتقال دانشجویی)                       

  تهران استان از غیر ها، به استان در سایر میهمان و انتقال درخواست: 303 کاربرگادامه 

  
  

    

حد
وا

 
ان 

است
 

بدا
م

  

  شماره:.................                                    .            ..................  (مقصد)کاربردي واحد استان-رئیس محترم دانشگاه جامع علمی
  تاریخ:.................                                                                                                                                                                           

 سالم علیکم
شجوي فوق الذکر با تو       سی مدارك دان ست مقرر فرمائید پس از برر شمند ا ضی جهت     جه بهخواه شجوي متقا ست دان به مرکز  انتقال دائم میهمان مهمان نوع درخوا

صیلی         کاربردي...................................در مقطع ......................-آموزش علمی سال تح سال اول/ دوم  شته ............................................از نیم فاد آیین با رعایت کامل م ----ر
ظرف  )دمقص ( مذکور مرکز در نامبرده تحصیل  ادامه منظور به مقطع و رشته  همان وجود خصوص  در نظر کارشناسی    اعالم نامه نقل و انتقال دانشجویی دانشگاه نسبت به   

  مدت سه روز از تاریخ وصول این درخواست به این استان اقدام گردد.
  ................  )مبدأ(استان  واحد کاربردي-علمی جامع دانشگاه رئیس                                                                                                                     

  مهر و امضاء                                                                                                                                        

حد
وا

 
ان 

است
 

صد
مق

  

  ............. )مبدأ(استان  واحد کاربردي-علمی جامع دانشگاه محترم رئیس
  علیکم؛ سالم

 مقطع و................... رشــته وجود به توجه با مقصــد براي دانشــجوي نامبرده در مرکز آموزش  انتقال دائم میهمان مهمان رســاند امکان حتراما به اســتحضــار میا
  .ندارد وجود  از نیمسال سال تحصیلی مذکور وجود دارد ..............................

  ................... (مقصد)استان واحد کاربردي-علمی جامع دانشگاه رئیس                                                                                                                   
  مهر و امضاء                                                                                                                                                                        



     

  

 شماره : ............................

 تاریخ : .............................

  پیوست : ..........................
  (کمیته نقل و انتقال دانشجویی)                         

  استان تهران مراکز داخل نتقال و میهمان در: درخواست ا304کاربرگ 

    

جو
انش

ي د
ضا

تقا
  

  کاربردي-علمی جامع دانشگاه مرکزي سازمان دانشجویی انتقاالت و نقل کمیته محترم رئیس
  سالم علیکم؛

ــجوي مرکز .............................     نب...................................................دانشـ ماً اینجا ــال ........      احترا ته................................... ورودي سـ ــ مانی رشـ ظام ترمی/پود ......................... ن
ن نیمسال اول/ دوم سال تحصیلی................تعداد...........واحد ..................که تا پایامقطع.........................به شماره دانشجویی...................................با کد ملی...................................

ــگ  ــرایط  بند.................از مفاد آیین نامه نقل و انتقال دانش   دائم میهمان مهمان کاربردي جهت یک ترم-اه جامع علمیرا با میانگین......................گذرانده ام  و حائز  ش
ستان    به مرکز آموزش انتقال شهر ...........................................در ا ضمناً   تهران............................................................واقع در  شم.  ساند  اطالع به می با   نیاز مورد دروس می ر

صد ..(.......................................... آموزش مرکز در آینده ترم در اینجانب سامانه     طمی گردد و مدارك مربو ارائه) مق ست خود را در  شگاه بارگذاري   انتقاالت و نقل به درخوا دان
  ام.نموده
 :  دانشجو سکونت محل آدرس
               انشجود خانوادگی نام و نام:                                                                                         دانشجو ضروري تلفن شماره
                              تاریخ و امضاء        :                                                                                     دانشجو همراه تلفن شماره
شرایط ایثارگري دانشجویان شاهد و ایثارگر با تایید مراجع ذیربط. -الف  
ك ازدواج رسمی و دائمی و یا متارکه دانشجوي دختر با تایید مراجع ذیربط. مدار  -ب  
شگاه.دانمعلولیت موثر و بیماري دانشجو به نحوي که به تشخیص شوراي عالی پزشکی بطور مستقل قادر به ادامه زندگی نباشد و با تایید پزشک معتمد   -ج  
 مدارك سرپرستی با تایید مراجع ذیربط.        -د   
مدارك فوت والدین، همسر و فرزند دانشجو با تایید مراجع ذیربط.  -ه  
کاربردي با تایید مراجع ذیربط.-مدارك همسر و فرزندان کارکنان دانشگاه جامع علمی -و  
مدارك چند دانشجویی با تایید مراجع ذیربط. -ز  
مدارك ورزشکاران و قهرمانان ملی با تایید مراجع ذیربط. -ح  
ارك همسر و فرزندان وزراء ، نمایندگان مجلس، معاونین رئیس جمهور ، استانداران و سفرا با تایید مراجع ذیربط. مد -ط  
مدارك فرزندان اعضاي هیات علمی دانشگاه ها با تایید مراجع ذیربط. -ي  
مدارك کارمندان دولت یا نیروهاي مسلح با تایید مراجع ذیربط. -ع  

  از موارد ب تا ع  باید بعد از قبولی دانشجو در این دوره دانشگاهی صورت گرفته باشد. هریک  -1تبصره         
او   سکونت  در مورد مشمولین بند ب ، براي کارمندان رسمی یا پیمانی دولت ، ارائه حکم اشتغال ضروري است و اگر شغل همسر آزاد است گواهی اشتغال و           -2تبصره      

   نی یا نیروي انتظامی رسیده باشد.اجع قانودر تهران  باید به تایید مر

الت
تقا

و ان
قل 

ته ن
کمی

  

  تهران استان واحد  کاربردي-علمی جامع دانشگاه رئیس محترم 
  سالم علیکم؛

عایت کامل مفاد آیین نامه دانشجوي فوق الذکر با توجه به نوع درخواست دانشجوي متقاضی با ر      انتقال دائم میهمان مهمان لطفا مقرر فرمائید پس از بررسی مدارك 
شجویان همان رشته و ورودي و مقطع در مرکز مبداء        سبت به اعالم تعداد دان شگاه ن شجویی دان   همانم و ادامه تحصیل نامبرده در مرکز مقصد به صورت     نقل و انتقال دان

شته   در انتقال دائم میهمان سال  از مذکور مقطع و ر صیلی  سال  دوم/ اول نیم ست به       ظرف ---- تح صول این درخوا سه روز از تاریخ و نقل و انتقال  کمیتهمدت 
  اعالم نظر کارشناسی گردد.دانشجویی 

انتقاالت و قلن کمیته رئیس و دانشجویی و آموزشی خدمات سنجش معاون                                                                                                                   
  امضاء                                                                                                                                                   

 
حد

وا
ان 

است
 

ران
ته

  

  کاربردي-علمی جامع دانشگاه مرکزي سازمان دانشجویی انتقاالت و نقل کمیته محترم رئیس
  علیکم؛ سالم

شجوی       ساند تعداد دان ضار می ر ستح شته و مقطع مذکور در مرکز مبدا   احتراما به ا ش .....نفر میان، در ورودي، ر ست چنانچه نامبرده   با شایان ذکر ا   دائم میهمان مهمان د، 
شجویان مرکز آموزش مبدا در همان دوره از حد نصاب الزم خارج می   انتقال   انتقال دائم میهمان مهمان  امکان ضمنا ، گردد	نمی / خارج گردد یابد تعداد دان
شجوي  براي صد  آموزش مرکز در نامبرده دان شته...........................................و مقطع...........................................  مق سال  از با توجه به وجود ر صیلی  سال  نیم  وجود مذکور تح
  مراتب جهت تصمیم گیري نهایی به حضور ایفاد می گردد..ندارد وجود  دارد

               تهران  استان  واحد کاربردي-علمی جامع دانشگاه رئیس                                                                                                                                 
  مهر و امضاء                                                                                                                                 

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



     

  

 شماره : ............................

 تاریخ : .............................

  پیوست : ..........................
  (کمیته نقل و انتقال دانشجویی)                       

  ز داخل استان  (بجز استان تهران): درخواست انتقال و میهمان در مراک305کاربرگ 

    

جو
انش

ي د
اضا

تق
  

  .......................... ) مبدأ(استانواحد  کاربردي-علمی جامع دانشگاه محترم رئیس
  سالم علیکم؛

..................................................دانشجوي مرکز ....................................  سال   احتراماً اینجانب. شته................................... ورودي  .................. نظام ترمی/پودمانی ر
با کد ملی..........................      ــجویی................................... ماره دانشـ ــ ــا     ........ مقطع.........................به شـ یان نیمسـ پا ــال ...........................که تا  ل اول/ دوم سـ

-از مفاد آیین نامه نقل و انتقال دانشــگاه جامع علمیتحصــیلی................تعداد...........واحد را با میانگین......................گذرانده ام  و حائز  شــرایط  بند.................
می ..................................................................................واقع در شهر ................به مرکز آموزش ..... انتقال دائم میهمان مهمان کاربردي جهت یک ترم 

د و مدارك مربوط به  می گرد ارائه) مقصد ............................................( آموزش مرکز در آینده ترم در اینجانب نیاز مورد دروس می رساند  اطالع به باشم. ضمناً  
  ام.دانشگاه بارگذاري نموده قاالتتان نقل ودرخواست خود را در سامانه 

 :  دانشجو سکونت محل آدرس
                دانشجو خانوادگی نام و نام:                                                                                         دانشجو ضروري تلفن شماره

                               تاریخ و امضاء        :                                                                                     دانشجو همراه تلفن مارهش
شرایط ایثارگري دانشجویان شاهد و ایثارگر با تایید مراجع ذیربط. -الف  
و یا متارکه دانشجوي دختر با تایید مراجع ذیربط.  مدارك ازدواج رسمی و دائمی  -ب  
معلولیت موثر و بیماري دانشــجو به نحوي که به تشــخیص شــوراي عالی پزشــکی بطور مســتقل قادر به ادامه زندگی نباشــد و با تایید پزشــک معتمد   -ج

  دانشگاه.
 مدارك سرپرستی با تایید مراجع ذیربط.         -د  
ین، همسر و فرزند دانشجو با تایید مراجع ذیربط.مدارك فوت والد  -ه  
کاربردي با تایید مراجع ذیربط.-مدارك همسر و فرزندان کارکنان دانشگاه جامع علمی -و  
مدارك چند دانشجویی با تایید مراجع ذیربط. -ز  
مدارك ورزشکاران و قهرمانان ملی با تایید مراجع ذیربط. -ح  
راء ، نمایندگان مجلس، معاونین رئیس جمهور ، استانداران و سفرا با تایید مراجع ذیربط. مدارك همسر و فرزندان وز -ط  
مدارك فرزندان اعضاي هیات علمی دانشگاه ها با تایید مراجع ذیربط. -ي  
مدارك کارمندان دولت یا نیروهاي مسلح با تایید مراجع ذیربط. -ع  

  د بعد از قبولی دانشجو در این دوره دانشگاهی صورت گرفته باشد.هریک از موارد ب تا ع  بای  -1تبصره             
در مورد مشمولین بند ب ، براي کارمندان رسمی یا پیمانی دولت ، ارائه حکم اشتغال ضروري است و اگر شغل همسر آزاد است گواهی اشتغال         -2تبصره        

   نتظامی رسیده باشد. و سکونت  او در تهران  باید به تایید مراجع قانونی یا نیروي ا
حد

وا
 

ان 
است

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

  سالم علیکم؛
  نامه آیین مفاد کامل رعایت با متقاضی  دانشجوي  درخواست  نوع به توجه با الذکر فوق دانشجوي  انتقال دائم میهمان مهمان مدارك بررسی  از پس فرمائید مقرر لطفا

  این هب درخواست این وصول تاریخ از روز سه مدت ظرف آموزشی مرکزآن  در مقطع و ورودي و رشته همان دانشجویان تعداد  اعالم به نسبت دانشگاه دانشجویی انتقال و لنق
  .گردد کارشناسی نظر اعالم استانی واحد

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

بدا
ز م

مرک
  

   ..............  ) مبدأ(استان واحد کاربردي-علمی جامع دانشگاه محترم رئیس
  علیکم؛ سالم

ضار می    ستح شته و مقطع مذکور......نفر می     احتراما به ا شجویان، در ورودي، ر ساند تعداد دان ست چنانچه نامبرده     ر شایان ذکر ا شد،  یابد  انتقال مدائ میهمان مهمان با
  ، مراتب جهت تصمیم گیري نهایی به حضور ایفاد می گردد.گردد	نمی / خارج گردد در همان دوره از حد نصاب الزم خارج میاین مرکز آموزشی تعداد دانشجویان 

  ..................... ) مبدأ(کاربردي-علمی آموزش مرکز رئیس                                                                                                                   
  مهر و امضاء                                                                                                                     

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



     

  

 شماره : ............................

 تاریخ : .............................

  پیوست : ..........................
  دانشجویی) (کمیته نقل و انتقال                        

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

  
    

حد
وا

 
ان 

است
  

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

 سالم علیکم
ست مقرر فرمائید پس از بررسی مدارك د     شجوي متقاضی جهت      خواهشمند ا ست دان شجوي فوق الذکر با توجه به نوع درخوا به مرکز  انتقال میهمان دائم مهمان ان

صی        کاربردي...................................در مقطع ......................-آموزش علمی سال تح سال اول/ دوم  شته ............................................از نیم با رعایت کامل مفاد آیین  ----لی ر
سبت به     شگاه ن شجویی دان ظرف  )دمقص ( مذکور مرکز در نامبرده تحصیل  ادامه منظور به مقطع و رشته  همان وجود خصوص  در نظر کارشناسی   اعالم نامه نقل و انتقال دان

  مدت سه روز از تاریخ وصول این درخواست به این استان اقدام گردد.
  ................  استان  واحد کاربردي-علمی جامع دانشگاه رئیس                                                                                                                     

  مهر و امضاء                                                                                                                                              
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  استان ............. واحد کاربردي-علمی جامع دانشگاه محترم رئیس
  علیکم؛ سالم

 مقطع و................... رشــته وجود به توجه با مقصــد ي دانشــجوي نامبرده در مرکز آموزشبرا انتقال دائم میهمان مهمان امکان می رســاندحتراما به اســتحضــار ا
  .ندارد وجود  از نیمسال سال تحصیلی مذکور وجود دارد ..............................

  ................... )(مقصد کاربردي-علمی آموزش مرکز  رئیس                                                                                                                   
  مهر و امضاء                                                                                                                                                                        


