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Ph.Dنقل وانتقال دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد و دستورالعمل

: ميهماني -الف 
در صورتيكه ارائه Ph.Dآئين نامه آموزشي مقطع 49آئين نامه آموزشي مقطع كارشناسي ارشد و ماده 29با توجه به ماده -١

، در دانشگاه مبداء ، ممكن نباشد دانشجو مي تواند آن دروس را  با موافقت معيندروس ، در يك رشته و در يك زمان زبرخي ا

ا دانشكده ديگري كه مجري دوره ياستاد راهنما و گروه آموزشي مربوطه و تائيد شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه در دانشگاه 

دهاي درسي دانشجوي ميهمان در در اين صورت كسب موافقت دانشگاه مقصد هم ضروري است و تعداد واح. است بگذراند

.يك دانشگاه نبايد از نصف واحدهاي آموزشي دوره تجاوز نمايد

هيات امناء پذيرش دانشجو بصورت ميهمان با پرداخت شهريه توسط متقاضي ميهماني در اين دانشگاه بر اساس مصوبات -2

. دانشگاه مي باشد

دريافت و ماه دادرم15تير لغايت 15در فاصله جامقصد بصورت يكواء مدارك داوطلبين همراه باموافقت دانشگاه هاي مبد-3

. مورد بررسي قرار خواهد گرفتدر اوايل شهريور ماهدر جلسه شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاهاز اخذ نظر دانشكده پس 

.رعايت كليه مفاد آئين نامه آموزشي در مورد ضوابط ميهماني الزامي مي باشد-4

و منوط به ارائه انتخاب واحد دانشجوي ميهمان در دانشگاه مقصد صرفاً بايد براساس واحدهاي پيشنهادي دانشگاه مبدأ -5

.باشدواحدهاي ذكر شده 

ميهماني هر دانشجو در ديگر دانشگاه ها صرفاً به ميزان سقف تعيين شده در آئين نامه آموزشي دوره مربوطه بالمانع -6

.است

اقب ناشي از ميهماني از جمله عدم رعايت پيش نياز، انتخاب واحد بيش از حد مجاز، عدم ارائه واحدهاي كليه عو-7

مي باشد و با رعايت تقويم امتحانات دانشگاه موردنياز، عدم قبولي نمرات واحدهاي گذرانده به عهده شخص دانشجو 

.خواهد بود

جرايي خاص كه متقاضي ميهماني هستند ملزم به ارائه موافقت دانشجويان بورسيه و متعهد خدمت به دستگاه هاي ا-8

.دستگاه متبوعه خود هستند

دانشجويان ميهمان در ديگر دانشگاه ها موظف به تسويه حساب با دانشگاه مقصد پس از اتمام مدت ميهماني و پيگيري -9

.الزم جهت ارسال نمرات واحدهاي گذرانده خود به اين دانشگاه خواهند بود

بين الملل دستورالعملهاي مربوط به شعب نقل و انتقال دانشجويان شعب بين الملل با رعايت ضوابط اين آئين نامه و -10

. خواهد بود

و ساير خدمات رفاهي براي دانشجويان ميهمان ندارد و قيمت تمام شده دانشگاه هيچگونه تعهدي نسبت به تامين خوابگاه -11

.هيات امناء دانشگاه خواهد بودموارد مذكور بر اساس مصوبه

.دانشگاه هيچگونه تعهدي نسبت به انتقال دانشجويان ميهمان ندارد-12



انتقال : ب

كه متقاضي Ph.Dبا درخواست دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد و ،شوراي دانشگاه20/10/90با توجه به مصوبه مورخ -١

.موافقت دانشكده و گروه آموزشي مربوطه موافقت مي گردددانشگاه ديگري هستند در صورت بهانتقال

با انتقال دانشجو به اين Ph.Dو چنانچه بر اساس نظريه كميسيون موارد خاص انتقال ويژه دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد-2

ت شهريه در سال اول دانشگاه موافقت بعمل آمد، دانشجو بر اساس مصوبه هيات امناء مركزي وزارت بهداشت موظف به پرداخ

. انتقال مي باشد

وزارت متبوع ارائه نموده و در صورت استعالم وزارت الزم است درخواستهاي انتقال خود را بهانتقال دانشجويان متقاضي -3

متبوع،  پس از اظهار نظر گروه و دانشكده مراتب در جلسه شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه مطرح و نتيجه به وزارت متبوع 

.  منعكس خواهد شد

ندارد و قيمت تمام شده موارد انتقالين دانشگاه هيچگونه تعهدي نسبت به تامين خوابگاه و ساير خدمات رفاهي براي دانشجويا-4

.مذكور بر اساس مصوبه هيات امناء دانشگاه خواهد بود

.


