
 

 

 

 روش کار و فرایند انتقال بو سایر دانشگاه ىا از دانشکده پرستاری شازند

 

 .کلیو مراحل در اداره آموزش دانشکده صورت می گیرد 

 شرایط درخواست انتقال:

 بالهاًغ بْدى اداهَ تحصیل داًشجْ درداًشگاٍ هبذاء اس ًظز آهْسشی ّ اًضباطی 
  داًشگاٍ هبذاءگذراًذى حذاقل یک ًین سال تحصیلی در 
 ْباقی هاًذى حذاقل ًیوی اس ّاحذُای دّرٍ آهْسشی داًشج 
  در درّس اخذ شذٍ 23کسب هؼذل حذاقل 
 

 
 مراحل درخواست انتقال:

 اػالم سهاى درخْاست اًتقالی تْسظ ادارٍ آهْسش داًشکذٍ بَ داًشجْ (2
 هزاجؼَ داًشجْ بَ ادارٍ آهْسش در سهاى اػالم شذٍ  (3
 بزرسی آى تْسظ ادارٍ آهْسش داًشکذٍّ ارائَ درخْاست کتبی ّ هذارک ّ هستٌذات درخْاست اًتقالی تْسظ داًشجْ  (4
 هزاجؼَ داًشجْ بَ استاد هشاّر جِت بزرسی ّضؼیت تحصیلی ّ اظِار ًظز کتبی (5
 (در صْرت هْافقت استاد هشاّر)بزرسی درخْاست داًشجْ در شْرای آهْسشی داًشکذٍ  (6
 درج ًظز ًِایی در صْرت جلسَ شْرای آهْسشی داًشکذٍاػالم ًظز ّ  (7
ت اًتقال داًشجْ در اػالم ًتیجَ ًِایی تْسظ هؼاًّت آهْسشی یا ریاست داًشکذٍ بَ هذیزیت اهْر آهْسشی ّ تحصیالت تکویلی داًشگاٍ در صْرت هْافقت با درخْاس (7

 تٌذات در هْػذ هقزر جِت طزح در شْرای ًقل ّ اًتقاالت داًشگاٍشْرای آهْسشی داًشکذٍ ّ ارسال درخْاست داًشجْ بَ اًضوام هذارک ّ هس
 طزح هْضْع اًتقال داًشجْ در شْرای ًقل ّ اًتقاالت داًشگاٍ ّ بزرسی هذارک ّ هستٌذات (8
 اػالم ًتایج ًِایی اس طزیق ارسال صْرت جلسَ شْرا بَ ادارٍ آهْسش داًشکذٍ تْسظ ادارٍ آهْسش داًشگاٍ (9

 ًشجْیاى هتقاضی اًتقالاػالم ًتیجَ شْرا بَ دا (21
 اطالع رساًی بَ داًشجْیاى در صْرتی کَ با اًتقال آًِا هْافقت شذٍ است جِت دریافت فزم اًتقال ّ تِیَ ّ اسکي هذارک السم  (22
آهْسش داًشگاٍ جِت اًجام هزاحل  بزرسی ثبت ًام ّ ارسال هذارک ّ هستٌذات داًشجْ در ساهاًَ اًتقال تْسظ ادارٍ آهْسش داًشکذٍ در هْػذ هقزر ّ ارجاع آى بَ ادارٍ (23

 بؼذی در صْرت ػذم ًقص هذرک
 بایگاًی یک ًسخَ اس کلیَ هذارک ّ هستٌذات ّ هکاتبات در پزًّذٍ آهْسشی داًشجْ در بایگاًی ادارٍ آهْسش داًشکذٍ (24

 
 

 


