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 دانشگاه علوم پزشكي
 و خدمات بهداشتي درماني استان قزوين

 (معاووت آموسشي)

 
ِ  هصَبضَاتظ پصيطش زضذَاست ّاي هيْواًي ٍ اًتقال زاًشدَياى سايط زاًشگاُ ّا تِ ايي زاًشگاُ ٍ تالعكس،  خلس

ل سال تحصيلي  شَضاي آهَظشي زاًشگاُ 11/11/10هَضخ  323  تَسظٍ تِ تعس  12/11تِ شطح شيل كِ اظ ًيوسال ٍا
 .زاًشكسُ ّا الظم اخطاء هي تاشس

 

 (سعکلاب و اوتقال داوشجويان اس سايز داوشگاه ها به ايه داوشگاهميهماوي و  ضوابط)

 
 :سمان پذيزش درخواست ها -الف

  ل تيط  (زضذَاست هيْواًي ٍ اًتقال)هاُ لغايت پاياى تيط هاُ   ًيوسال اٍل ّط سال تحصيلي؛ ٍا
 ُاٍل هطزاز هاُ  لغايت پاًعزّن هطزاز هاُ: تشكيل خلسِ ٍ اعالم ًتيدِ تطضسي كويسيَى ًقل ٍ اًتقاالت زاًشكس 
 ُشگا ُ : تشكيل خلسِ ٍ اعالم ًتيدِ ًْايي تطضسي كويسيَى ًقل ٍ اًتقاالت هعاًٍت آهَظشي زًا شاًعزّن هطزاز ها

 ُ  لغايت پاياى هطزاز ها
   ُل آشض هاُ  لغايت پاياى آشض ها َاست هيْواًي)ًيوسال زٍم ّط سال تحصيلي؛ ٍا  (زضذ
 اٍل زي هاُ  لغايت پاًعزّن زي هاُ: الت زاًشكسُتشكيل خلسِ ٍ اعالم ًتيدِ تطضسي كويسيَى ًقل ٍ اًتقا 
 ُشاًعزّن زي هاُ  : تشكيل خلسِ ٍ اعالم ًتيدِ ًْايي تطضسي كويسيَى ًقل ٍ اًتقاالت هعاًٍت آهَظشي زاًشگا

 لغايت پاياى زي هاُ
 

 :شزايط پذيزش درخواست ها -ب

  ٍ (هقطض زض تٌس الف)زٍم ّط سال تحصيلي اضائِ زضذَاست هيْواًي زض تاضيد ّاي هعيي زض ًيوسال ّاي اٍل  
  (يكثاض زض سال)اضائِ زضذَاست اًتقال صطفاً اٍل تيط هاُ لغايت پاياى تيط هاُ ّط سال تحصيلي  
  تِ تاال تطاي كليِ زاًشدَياى هتقاضي هيْواًي ٍ اًتقال  11زاشتي حساقل هعسل كل ٍ( ُ تا اضائِ هساضك اظ زاًشگا

 ( هثسأ
 شگاُ، زاشتي حساقل هعسل  زضصَضت هيْواى  تِ تاال زض ًيوسال تحصيلي گصضاًسُ 11تَزى زاًشدَ زض ايي زًا
  ٌاسي ٍ ( پيَستِ ٍ ًاپيَستِ)زاشتي شطايظ هيْواًي ٍ اًتقال هقطض زض آييي ًاهِ ّاي آهَظشي هقاعع كاضزاًي، كاضش

 زكتطي عوَهي تط حسة هقغع تحصيلي
 

 :اويمدارك السم جهت بزرسي درخواست ميهم -ج

ُ هثسأ  - شگا  فطم هيْواًي حاٍي هعسل كل ٍ ضيع زضٍس پيشٌْازي اظ زًا
 ًظطيِ كويتِ اًضثاعي  -
 
 



 
2 

 

 :مدارك السم جهت بزرسي درخواست اوتقال -د

 فطم اًتقال اظ زاًشگاُ هثسأ  -
شدَ -  كاضًاهِ تحصيلي زًا
 ًظطيِ كويتِ اًضثاعي  -
 ًظطيِ هطكع هشاٍضُ زاًشدَيي  -
 سْويِ قثَلي  -
 ضيع ًوطات ذام آظهَى سطاسطي -
 

 :مدارك السم جهت بزرسي درخواست اوتقال توأم با تغييز رشته -هـ 

 فطم اًتقال تَأم تا تغييط ضشتِ اظ زاًشگاُ هثسأ  -
شدَ -  كاضًاهِ تحصيلي زًا
 ًظطيِ كويتِ اًضثاعي  -
 ًظطيِ هطكع هشاٍضُ زاًشدَيي  -
 (هحطهاًِ)تصَيط كاضًاهِ تغييط ضشتِ ٍ اًتقال  -
  
 :وحوه رسيدگي به درخواست ها -و

  َاست ّاي هيْواًي ٍ اًتقال زض ظهاى ّاي هقطض زض ًيوسال ّاي اٍل ٍ زٍم ّط سال تحصيلي پس اظ خوع آٍضي زضذ
، زاًشكسُ هَظف تِ تشكيل كويسيَى ًقل ٍ اًتقاالت زاًشكسُ ٍ تطضسي زضذَاست ّاي ضسيسُ تا لحاػ (هفاز تٌس الف)

ِ ًوَزى شطاي ظ پصيطش، هساضك ٍ هفاز آييي ًاهِ ّاي آهَظشي هطتَعِ ٍ اعالم ًتايح تطضسي تِ ّوطاُ صَضتدلس
كويسيَى هصكَض خْت عطح ٍ تصوين گيطي ًْايي تِ كويسيَى ًقل ٍ اًتقاالت زاًشگاُ كِ زض هعاًٍت آهَظشي 

 .زاًشگاُ تشكيل هي گطزز، هي تاشس
 شگاُ زض ظهاى ازاضُ كل آهَظش زاًشگاُ ًيع هَظف تِ تشكي ل كويسيَى ًقل ٍ اًتقاالت حَظُ هعاًٍت آهَظشي زًا

تِ هٌظَض تطضسي ٍ تاييس ًتايح اضسالي كويسيَى ًقل ٍ اًتقاالت زاًشكسُ ّا ٍ سپس اعالم ( هفاز تٌس الف)ّاي هقطض 
 .ًتايح زضذَاست ّا تطاساس هصَتات كويسيَى هصكَض تِ زاًشگاُ ّاي شيطتظ هي تاشس

 
 :وکات مهم

 شدَياى  پس َاست ّاي هيْواًي ٍ اًتقال زًا ُ (هفاز تٌس الف)اظ گصشت ظهاى پصيطش زضذ َاست ّاي ضسيس ، كليِ زضذ
س گطزيس  .عيٌاً تِ زاًشگاُ ّاي هثسأ اعازُ ذَّا

  ِزضذَاست ّاي ضسيسُ هيْواًي ٍ اًتقال زاًشدَياى كِ فاقس هساضك الظم تاشس، تطتية اثطي زازُ ًشسُ ٍ عيٌاً ت
س گطزيسزاًشگاُ ه  .  ثسأ اعازُ ذَّا

  ضعايت حساكثط هست هداظ هيْواًي ٍ شطايظ اًتقال تطاساس هفاز هقطض زض آييي ًاهِ ّاي هطتَعِ تطاي زاًشدَياى
شكسُ ّا العاهي هي تاشس  .هتقاضي تِ ٌّگام تطضسي زضذَاست ّاي آًاى تَسظ زًا

  سظ كويسيَى ًقل ٍ اًتقاالت زاًشكسُ ّا هداظ تِ اعالم ًتيدِ هيْواًي ٍ اًتقال زاًشدَياى قثل اظ تاييس ًْايي َت
 .هعاًٍت آهَظشي زاًشگاُ ًوي تاشٌس
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  ّطگًَِ تطضسي ٍ اعالم ًتيدِ زضذَاست ّاي هيْواًي ٍ اًتقال زاًشدَياى صطفاً اظ عطيق ايي فطآيٌس اهكاى پصيط
س تَز  .ذَّا

  َاست زاًشدَياى زض هقغع كاضٍضظي عثق هقطضات آهَظشي هطتَعِ ٍ  هتقاضي هيْواًيضشتِ پعشكي پصيطش زضذ
س پصيطفت   .ذاضج اظ ايي ضَاتظ اًدام ذَّا

 

 (و اوتقال داوشجويان اس ايه داوشگاه  به سايز داوشگاه ها ميهماوي  ضوابط) 

 
 :سمان  و شزايط پذيزش درخواست ها -ي 

     ُل تيط هاُ لغايت پاياى تيط ها  (زضذَاست هيْواًي ٍ اًتقال)ًيوسال اٍل ّط سال تحصيلي؛ ٍا
    ُ(زضذَاست هيْواًي)ًيوسال زٍم ّط سال تحصيلي؛ اٍل آشض هاُ  لغايت پاياى آشض ها 
  (يكثاض زض سال)اضائِ زضذَاست اًتقال صطفاً اٍل تيط هاُ لغايت پاياى تيط هاُ ّط سال تحصيلي  
  ٌاسي زاشتي شطايظ هيْواًي ٍ اًتقال هقطض زض آييي ًاهِ ّاي ٍ ( پيَستِ ٍ ًاپيَستِ)آهَظشي هقاعع كاضزاًي، كاضش

 زكتطي عوَهي تط حسة هقغع تحصيلي
  توسيس هيْواًي زاًشدَ هٌَط تِ زضيافت تأييسيِ اًتراب ٍاحس ٍي حساكثط تا پاياى حصف ٍ اضافِ ّواى ًيوسال ٍ ضيع

غيط ايٌصَضت هيْواًي زاًشدَ كاى لن يكي  زض .هي تاشس خسيسًوطات گصضاًسُ حساكثط تا پاياى حصف ٍ اضافِ ًيوسال 
س تَز  .ذَّا

 
 (معاووت آموسشي داوشگاه)                            


