
  
  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
  دانشکده علوم توانبخشی

  موزشاداره آ
  جابجایی

جابجایی دو دانشجو با موافقت دانشگاههاي مبداء و مقصد، پس از گذراندن حداقل یک نیمسال و در صورت ) 48ماده 
  .احراز شرایط زیر در طول مدت تحصیل براي یک بار بالمانع است

یل هر دانشجو باید یکسان باشد و در هر صورت هر دو دانشجوي متقاضی جابجایی نباید بیش سال ورود به تحص - 1-48
  .از واحدهاي دوره را گذرانده باشند% 50از 

براي جابجایی دانشجویانی که به دستگاههاي اجرایی خاص تعهد سپرده اند، کسب موافقت دستگاه اجرایی : 1تبصره 
  .است ذیربط عالوه بر شرایط مذکور الزامی

جابجایی پذیرفته شدگان آزمون سراسري در هر سال تحصیلی با ارائه درخواست، پس از گذراندن یک نیمسال : 2تبصره 
  .تحصیلی در دانشگاه مبداء با رعایت مفاد این فصل بالمانع است

  .مدرك فراغت از تحصیل دانشجویانی که جابجا شده اند، توسط دانشگاه مقصد صادر می شود: 3تبصره 
  

دانشجوي متقاضی جابجایی بایستی دو نسخه فرم مربوط به جابجایی را از دانشگاه محل تحصیل خود دریافت ) 49ماده 
  .و تکمیل نموده و در فاصله پانزدهم الی پایان تیرماه هر سال به آموزش دانشگاه مبداء تسلیم کند

  .دانشجوي متقاضی جابجایی منحصراً میتواند یک دانشگاه را به عنوان مقصد انتخاب کند :1تبصره

  .تقاضاي جابجایی دانشجویانی که قبالً یکبار منتقل یا جابجا شده اند پذیرفته نخواهد شد :2تبصره

  

دانشگاهها پس از انقضاي مهلت تعیین شده نسبت به بررسی تقاضاهاي رسیده اقدام و حسب مورد یک نسخه  )50ماده 
  .از تقاضاهاي تائید شده را به همراه شرح واحدهایی که متقاضیان گذرانده اند، به دانشگاه مقصد ارسال می دارند

اهاي جابجایی بایستی حداکثر تا پایان مردادماه به جابجایی منحصراً یک بار در سال صورت خواهد گرفت و تقاض :تبصره
  .دانشگاه مقصد رسیده باشد

  



از ابتداي شهریورماه هر سال تحصیلی تقاضاهاي رسیده در شوراي آموزشی و یا کمیته منتخب آن شورا در ) 51ماده 
براساس تقویم دانشگاهی،  دانشگاه مقصد مورد بررسی قرار می گیرد و نتایج تصمیمات متخذه قبل از شروع نام نویسی

  .توسط معاون آموزشی دانشگاه مقصد به دانشگاه مبداء و از آن طریق به دانشجویان ذینفع اعالم می گردد

جابجایی دانشجویان متقاضی پس از تصویب شوراي آموزشی و یا کمیته منتخب آن شورا امري است قطعی و : تبصره
  .براي طرفین الزم االجرا است

 


