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روش اجرایی انتقال دائم

 .7دانشجو آیين نامه آموزشي ،روش اجرایي و فرم درخواست انتقال دائم را از لينک اداره آموزش در سایت دانشکده
دانلود ،مطالعه و تکميل ميکند.
 .2دانشجو شخصاً همراه با درخواست تکميل شده به استاد مشاور تحصيلي مراجعه ميکند.
 .9استاد مشاور تحصيلي پس از مشاوره با دانشجو درخواست را امضا ميکند و دانشجو را به مدیر گروه ارجاع ميدهد.
در دانشکده هایي که دانشجو برای طي دوره تحصيل به چندین گروه آموزشي مراجعه مي کند ،درخواست پس از
استاد مشاور حسب مورد به مدیر آموزشي یا معاون آموزشي دانشکده ارجاع مي شود.
 .4مدیر گروه پس از بررسي درخواست دانشجو درخواست را امضا کرده و دانشجو را به مدیر آموزش ارجاع ميدهد.
 .5مدیر آموزش پس از گفتگو با دانشجو در خصوص دلایل تصميم دانشجو برای انتقال ،فرم درخواست را امضا کرده و
دانشجو را به کارشناس رشته ارجاع ميدهد.
 .6کارشناس رشته درخواست تکميل شده را دریافت کرده و پيشنویس نامه به همراه تصویر فرم درخواست و ریز نمرات
دانشجو را از طریق اتوماسيون به مدیر آموزش ارجاع ميدهد.
 .1مدیر آموزش پيشنویس ارسالي را به معاون آموزشي دانشکده ارجاع مي دهد.
 .8معاون آموزشي پس از امضا پيشنویس ارسالي را به مدیر امور آموزشي دانشگاه ارجاع مي دهد.
 .3فرم تأئيد شده پس از بررسي از طرف مدیریت آموزش دانشگاه به معاونت آموزشي دانشکده ارسال ميشود.
 .71فرم تأئيد شده نهایي از طرف معاون آموزشي دانشکده به مدیر آموزش ارجاع داده ميشود.
 .77مدیر آموزش فرم را به کارشناس رشته ارجاع ميدهد.
 .72کارشناس رشته فرم نهایي را به دانشجو جهت ثبت در سامانه نقل و انتقالات ارایه ميدهد.
 .79دانشجو
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 http://Transmission.behdasht.gov.irمراجعه کرده و با وارد کردن شماره دانشجوئي و کد ملي درخواست
خود را به همراه تصویر اسکن شده فرم تأیيد شده انتقالي و سایر مدارک مربوطه طبق راهنمای موجود در سایت
مذکور ثبت ميکند.
 .74درخواست ثبت شده دانشجو در اداره کل آموزش دانشگاه مقصد بررسي ميگردد و توسط اداره پذیرش و ثبت نام
دانشگاه به دانشکده ارجاع ميگردد.
 .75مدیر آموزش دانشکده با ورود به سامانه و بررسي مدارک و طرح موضوع در شورای آموزشي دانشکده ،نظر دانشکده
در خصوص موافقت یا مخالفت با درخواست انتقال را از طریق سامانه مذکور به اداره کل آموزش دانشگاه اعلام مينماید.
 .76در صورت موافقت دانشگاه مقصد با درخواست انتقال ،فيزیک مدارک دانشجو از طریق دانشگاه به آموزش دانشکده ارسال
شده و پس از آن دانشجو موظف به مراجعه به کارشناس رشته در اداره آموزش دانشکده در دانشگاه مقصد و پيگيری امور
مربوطه و انتخاب واحد ميباشد.

