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  آموزش دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه 

 ----------- مقطع   ---------- دانشجوي رشته  --------- صادره از  --------- داراي شماره شناسنامه  ------------------ اینجانب 
واحد درس را با موفقیت گذرانده ام با توجه به شوراي  ------- تعداد -------- پذیرفته شده ام تا تاریخ  -------- که در سال تحصیلی

شی دوره هاي کاردانی و کارشناسی مصوب بیست و ششمین جلسه شوراي عالی برنامه ریزي که در آئین نامه آموز 52 – 57آموزش دانشکده و مواد 
براي دروس ذیل در              --------------- درخواست می نمایم که با میهمان شدن اینجانب در دانشگاه . پشت صفحه درج گردیده است 

  . د موافقت فرمائی ------------ سالتحصیلی  -------- ترم 
  

    ------------- امضاء دانشجو   -------------- : تاریخ                                                                                                              
  
  

  مدیریت محترم آموزش دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 
  با سالم ؛ 

  .  ه واحدهایی را که دانشجو مجاز به انتخاب می باشد به شرح ذیل اعالم می گردد ضمن موافقت با میهمانی نامبرد
  
  محل مهر و  امضاء مدیر گروه با قید نظریه مدیر گروه نظریه مسئول دوره تعداد واحد نام درس ردیف

 موافقت نمیشود موافقت میشود عملی نظري نام و نام خانوادگی
        

        

        

        

        

        

        

        

        

  
  نام نام خانوادگی                                          مهر و امضاء مسئول آموزش ..........................                     شماره 
  دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه                                                   ...........................                              تاریخ 

  
  .................................مدیریت محترم آموزش دانشگاه علوم پزشکی 

  با سالم ؛ 
د است در صورت موافقت با تقاضاي فوق ضمن ارسال عین درخواست انتقال به صورت میهمان دانشجوي نامبرده و نظریه دانشکده فوق ، خواهشمن

  . ارسال فرمایند  "مراتب به این دانشگاه اعالم و در پایان امتحانات نمرات را سریعا
  
  
  

  لوم پزشکی مدیر کل آموزش دانشگاه ع                                                                                                                   
                                      



  
  »دانشجوي مهمان « 

  
  
  

  در مواردي که دانشجو ، ولو بطور موقت به تغییر محل تحصیل خود ناگزیر شود ، اما شرایط انتقال را نداشته  – 52ماده
  .   ل خود را بطور موقت تغییر دهد باشد ، می تواند باتوافق مؤسسه مبدأ و مقصد به عنوان دانشجوي مهمان ، محل تحصی

  
  مهمان شدن دانشجو در یک مؤسسه ، مشروط به این است که دانشجو حداقل یک نیمسال تحصیلی خود را  – 53ماده

  . در مؤسسه مبدأ گذرانده باشد 
  
  دانشجو در  مهمان شدن دانشجو در یک مؤسسه براي گذراندن یک یا چند درس از مجموعه دروس انتخابی – 54ماده

  .یک نیمسال تحصیلی با نظر مؤسسه مبدأ و موافقت مقصد بالمانع است 
  

  . انتخاب واحد دانشجوي مهمان در مؤسسه مقصد بایستی با نظر گروه آموزشی مربوط در مؤسسه مبدأ انجام شود : تبصره 
  
   40ذراند در هیچ صورتی نباید از تعداد واحدهائی که دانشجوي مهمان در مؤسسه یا مؤسسات مقصد می گ – 55ماده 

  .  درصد کل واحدهاي دوره تجاوز کند 
  
  واحدهائی که دانشجوي مهمان در مؤسسه مقصد می گذراند عیناً در مؤسسه مبدأ در کارنامه دانشجو ثبت   – 56ماده

  .   می شود و نمرات آنها در محاسبات میانگین نیمسال و میانگین کل منظور می گردد 
  
 مدرك فراغت از تحصیل دانشجوي مهمان در هر صورت توسط مؤسسه مبدأ صادر خواهد شد  – 57ه ماد .  
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