
                                                            انشگاه علوم پزشكيد                  

                                                                                                       درماني قزوين -و خدمات بهداشتي        

                      (                      )دانشكده              

 ) میهمانی ( مقطع کارشناسی ارشد تقاضای انتقال موقت

   معاون محترم آموزشی دانشكده
 ................................................ به شماره دانشجویی................................ دانشجوی رشته .....................................................   اینجانب  با سالم و احترام،

واحد درسی را با .................  که تاکنون .....................  سال تحصیلی ...................  ورودی نیمسال   ظرفیت مازادروزانه/دوره  .......................  مقطع 
 انتقال به صورت تقاضای ،زیرمشروحه و پذیرش کلیه شرایط ضوابط و مقررات آموزشی مربوطه گذرانده ام با آگاهی کامل از ......................  معدل 

جهت گذراندن .....................  سال تحصیلی  .................ر نیمسال درمانی  ......................... د_ علوم پزشکی و خدمات بهداشتی دانشگاهبه میهمان 
 را دارم. دروس مشروحه ذیل 

 می باشد. 11نمره پذیرش نمرات از سوی دانشگاه مبدا منوط به تطابق دروس با جدول ذیل وکسب حداقل  -1

 جهت انتخاب واحد نیمسال الزامی است. ءدر صورت عدم موافقت دانشگاه مقصد، مراجعه دانشجو به دانشگاه مبدا -2

 دانشگاه مبدا امكان پذیر است. وس میهمانی صرفا پس از هماهنگی باهر گونه تغییر در آرایش در -3

 و می باشد.ده دانشجعواقب ناشی از میهمانی از جمله عدم ارسال به موقع نمرات، تداخل واحدها و هماهنگی واحدهای ارائه شده در دانشگاه مبداء و مقصد به عه -1

 کل واحدهای دوره تجاوز نماید. درصد 55تعداد واحدهایی که دانشجو به صورت میهمان می گذراند نباید از  -5

 .   بود خواهد دانشگاه این به آتی نیمسال اضافه و حذف پایان تا حداکثر دانشجو میهمانی دروس نمرات وصول به منوط بعد نیمسال در دانشجو میهمانی دوره تمدید -6

 

 تاریخ  -امضاء دانشجو                                                                                                                                                                                                         

           نام استاد مشاور :                         نظریه استاد مشاور:                           

 تاریخ - امضاء استاد مشاور                                                                                                                                                                                                         

 خ:ـتاري          محترم امورآموزشی و تحصیالت تكمیلی دانشگاه مدیر

 شماره:             با سالم واحترام
 مورد موافقت قرار گرفت. در شورای نقل و انتقاالت دانشکده مطرح و .................. دانشجوی رشته ......................................... درخواست میهمانی خانم /آقای 

 
 ..................  دهعاون آموزشی دانشكم  اداره آموزش دانشكده              مسئول         کارشناس مربوطه                                               

 شماره:                          ............................ محترم امورآموزشی دانشگاه علوم پزشكی وخدمات بهداشتی درمانی  مدیر 

 تاريخ:                                                                                                                                                                                                                        و احترام،باسالم   

تمام   درس/چندبصورت تک........................  دانشجوی رشته...................................................  میهمانی خانم/آقای خواست خواهشمند است در       
مبرده ادر صورت موافقت با میهمانی ن و بعدی به این دانشگاه اعالم گردد بررسی و نتیجه جهت اقدامو با در نظر گرفتن شرایط فوق الذکر  ترم 

 .گردد عالمه این امور ادانشجو در دروس میهمانی ب نمراتدر پایان نیمسال تاییدیه انتخاب واحد ایشان به این دانشگاه ارسال و 
                                                                                                        

                                                                                      دانشگاهو تحصیالت تكمیلی دیر امور آموزشی م

ف
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 نام درس
 تعداد واحدهای درسی

ف
دی

ر
 

 نام درس
 تعداد واحدهای درسی

 کارورزی کارآموزی عملی نظری کارورزی کارآموزی عملی نظری
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  جمع کل واحدها                                                                                                                                                                                               

 

محل الصاق 

 عکس


