
 شماره:                                                        تعالیباسمه                                                        

   تاریخ:                                                جمهوری اسالمی ایران                                                 

دانشگاه تهران                                                       

میهمان  صورتبهفرم درخواست انتقال                                                    

 

  

  / دانشکده/ مرکز/ موسسهت تکمیلی پردیسمعاون محترم آموزشی و تحصیل
 رشته:                       به شماره دانشجویی: مقطع:                                 :  دانشجوی دوره                  اینجانب                               

 که تا پایان نیمسال        سال تحصیلی                   تعداد               واحد                           دارای سهمیه ورود

میهمان در نیمسال          سال تحصیلی                 جهت گذرانیدن دروس زیر در دانشگاه/مجتمع  صورتبه،تقاضای انتقال امگذرانیده        با میانگین کل 

 آموزش عالی                                   را دارم.

 تعداد واحد                                 نام درس              تعداد واحد                                      نام درس              

1- 

2- 

3- 

4- 

 امضاء دانشجو:                                                                                                                     

:تاریخ                                                                                                                           

 میهمان از نظر دانشکده/گروه آموزشی بالمانع است. صورتبهو انتقال نامبرده  باشدمیمراتب مذکور مورد تائید دانشکده/گروه                     

 

 معاون آموزشی دانشکده/گروه                                                                                       

 
 اداره کل امور آموزشی دانشگاه تهران

میهمان نامبرده که مورد تائید دانشکده/گروه آموزشی مربوطه قرار گرفته است، جهت اطالع و اقدام الزم  صورتبه برگ فرم تکمیل شده درخواست انتقال 1به پیوست 

اداره کل امور آموزشی دانشگاه تهران تقاضای وی را بررسی و نتیجه  8/6/1378مورخ 7159/21بر اساس مجوز شماره  فرمایید دستور.خواهشمند است گرددمیارسال 

 به این معاونت اعالم شود.در اسرع وقت 

 / دانشکده/ مرکز/ موسسهآموزشی و تحصیالت تکمیلی پردیس علمی/ معاون                                                                                                    

 
 تذکرات مهم

نع باشد.دانشجو طبق مقررات بالما ادامه تحصیل -1 

اخذ و گذرانیده شود. مجدداً، و باید شودمیپذیرفته نشده، ولی در کارنامه احتساب  حد نصابا نمرات کمتر از دروس ب-2  

و مقصد مبدأ هایدانشگاهحداکثر دو نیمسال با موافقت  تواندمیدانشجو در دوره کارشناسی -3 میهمان ادامه تحصیل دهد. صورتبه   

.از درجه اعتبار ساقط است صورت این،در غیر شودمیاقدام / دانشکده/ مرکز/ موسسه معاون آموزشی پردیستائید دانشکده/گروه . این فرم در صورت -4  

( باشد.مبدأوافقت دانشکده/گروه آموزشی )و هم نیاز و با م نیازپیشدروس و  سرفصلتغییرات در لیست دروس باید با رعایت  هرگونه-5  

.شودمیاقدام  مقصد و مبدأ هایدانشکدهده به دانشکده دیگر در دانشگاه تهران مطابق نظر میهمان از یک دانشک صورتبهبرای انتقال -6  

الی  10/3**نیمسال تابستانی از تاریخ /1الی  1/9**نیمسال دوم از تاریخ  1/4الی  1/3زمان تکمیل فرم نیمسال اول از تاریخ -7

(1/4)حداکثر تا تاریخ /20  
 

 

 تتت  تتت تت تت تتتت تتتتت میشود

ت تت تتتتتت تتتتتت نسخه تت  

 تت تتتتت) تتتتتتتت تتتت تت+تتتت تت
 آموزشی( تتتتتت( 

تکمیل شود:نسخه  3تذکر مهم:این فرم در   

 دانشگاه مقصد

()ضبط در پرونده / دانشکده/ مرکز/ موسسهنسخه پردیس  

نسخه اداره کل امور آموزشی دانشگاه )ضبط در پرونده(   


