شماره ............................ :
تاریخ ............................. :
پیوست .......................... :

دبیرخانه شورای بررسی موارد خاص

کاربرگ  :220انتقال در صورت عدم حد نصاب (از سایر استان ها به استان تهران و بین مراکز استان تهران)
رئیس محترم شورای آموزشی مرکز(مبدا)…………………………

تقاضای دانشجو

مرکز آموز

اينجانب..............................اانشییجي ناا ...............رشییته....................................وروا مییا  ................سییا  .........مقطیی .......................بییا کیید
مل  ...................................به شمار تلفن همرا ...................................که به اليل به حد نصاب نرسيدن رشیته قبیيل ....................................................
تقاضا انتقا به مرکز آميزش (مقصد)  ............................................................را اار .
رشته ميرا تقاضا اينجانب ار مرکز آميزش مقصد وجيا اارا  .بل



خير 

علمی -کاربردي مبدأ

اينجانب ضمن تاييد صحت اطالعا فيق متعهد م شي ار صير هرگينه مغاير  ،مسئيليت عياقب آن را پذيرفته و ار صير ميافقت با تقاضا
انتقا و ثبت نا ار کد رشته محل جديد ار مهلت مقرر ،امكان تغيير ار کدرشته محل ايگر وجيا ندارا
نام و نام خانوادگی دانشجو
امضاء و تاریخ

مرکز

مصوبه شورا ی آموزشی

با تقاضا انتقا اانشجي از نيمسا  ............سا تحصيل ……… ميافقت  مخالفت  گرايد.
نام و نام خانوادگی رئیس مرکز (مبدأ)
امضاء و تاریخ

رئیس محترم شورای آموزشی مرکز(مقصد) …………………………………

مرکز آموز

تقاضای دانشجو

اينجانب………………… اانشجي با مشخصا فيق الذکر ،با ارائه ميافقت انتقا از مرکز مبداء به همرا مدرك تاييد شید زيیر ،تقاضیا
انتقا به آن مرکز آميزش را اار .
تصيير ليست قبيل سازمان سنجش (تاييد شد تيسط مرکز مبدا)
نام و نام خانوادگی دانشجو
امضاء و تاریخ

مصوبه شورا ی آموزشی مرکز

علمی -کاربردي مقصد

رئیس محترم شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص استان (مقصد)………………

پيرو ميافقت مرکز آميزش مبداء با انتقا اانشجي ميضيع جهت بررس انتقا به همرا مدارك ذيل جهت تصميمگير ارسا م گراا.
تصيير ليست قبيل سازمان سنجش (تاييد شد تيسط مرکز مبدا)
 ليست سازمان سنجش کد رشته محل ميرا تقاضا
نام و نام خانوادگی رئیس مرکز (مقصد)
امضاء و تاریخ

واحد استان مقصد

مصوبه شورا ی آموزشی و کمسیون موارد خاص

دبیرخانه شورای بررسی موارد خاص دانشگاه

پيرو ميافقت مراکز آميزش مبدأ و مقصد با انتقا اانشجي ميضيع جهت بررس به همرا مدارك ذيل جهت تصميم کير ارسا م گراا.
تصيير ليست قبيل سازمان سنجش (تاييد شد تيسط مرکز مبدا)
 ليست سازمان سنجش کد رشته محل ميرا تقاضا
نام و نام خانوادگی رئیس شورا ی آموزشی و کمسیون موارد خاص استان(مقصد) .......
امضاء و تاریخ
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