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« دانشگاه خوب یک ملت راسعادتمند می کند »
شماره :
تاريخ :
پيوست :

صورتجسه شورای آموزشی در مورد آئین نامه و سامانه نقل و انتقاالت و میهمانی دانشکده پزشکی

با عنايت به صورتجلسه شورای آموزشی مورخ  ، 31/4/13مکاتبات متعدد با اين دانشگاه و کثرت مراجعات و ظرفيت محدود پذيرش
دانشجويان متقاضی انتقال  ،ميهمانی و تغيير رشته توام با انتقال و بر اساس آئين نامه نقل و انتقاالت دانشجويان اين دانشگاه موارد
ذيل را به استحضار می رساند.
 .3پذيرش درخواست مهمانی سال تحصيلی  31-34از تاريخ  3دی ماه لغايت  31دی و از تاريخ  13خرداد لغايت  13تير صرف ًا از
طريق ثبت نام دانشجو در سامانه اينترنتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان به آدرس  transfer.lums.ac.irصورت می پذيرد .
 .2پذيرش درخواست انتقالی سال تحصيلی  31-34از تاريخ  13خرداد لغايت  13تير صرف ًا از طريق ثبت نام دانشجو در سامانه
اينترنتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان به آدرس  transfer.lums.ac.irصورت می پذيرد.
 .1هيچگونه تقاضايی به صورت حضوری يا مکاتبه ای مورد پذيرش و بررسی نخواهد بود.
 .4کليه دانشجويان متقاضی ميهمانی و انتقالی می بايست در دوره دکتری عمومی حداقل دو نيمسال و در دوره کارشناسی پيوسته و
ناپيوسته حداقل يک نيمسال در دانشگاه مبدا گذرانده باشند و هرگونه تقاضای مهمانی و انتقالی برای دانشجويان ترم اول ممنوع
می باشد .
 .1کليه دانشجويان متقاضی انتقالی به اين دانشگاه می بايست در دوره دکتری عمومی حداقل دو نيمسال و در دوره کارشناسی
پيوسته و ناپيوسته حداقل يک نيمسال در دانشگاه مبدا گذرانده باشند و در صورت کسب معدل باالی  31و رضايت دانشکده مبدا
با درخواست انتقال دائم آنها موافقت خواهد شد  .هرگونه تقاضای انتقالی برای دانشجويان ترم اول ممنوع می باشد .
 .1شرط پذيرش دانشجويان ميهمان برای کليه رشته ها داشتن حداقل معدل کل  31می باشد .
 .7پذيرش دانشجوی ميهمان صرفاً جهت دروسی خواهد بود که در اين دانشگاه ارائه می شود  ،منوط به اينکه از طرف دانشگاه مبدا
نيز پيشنهاد شده باشد  .لذا دانشجوی متقاضی الزم است با مراجعه به سايت دانشکده مربوطه و مشاهده نيمرخ تحصيلی رشته
مورد تقاضا در صورتی که حداقل  %08دروس پيشنهادی وی با دروس ارائه شده در اين دانشگاه مطابقت داشته باشد ثبت نام
نمايد .
 .0دانشگاه علوم پزشکی لرستان هيچگونه تعهدی نسبت به تامين خوابگاه برای دانشجويان ميهمان و انتقال ندارد .
 .3دانشجوی متقاضی مهمانی در اين دانشگاه ملزم به پرداخت شهريه تعيين شده بر اساس جدول مصوب هيات امنا دانشگاه می
باشد و دانشجويان انتقالی نيز طی  2نيمسال اول خود مشمول پرداخت شهريه می باشند .
 .38بررسی درخواست انتقال دانشجويان مستلزم داشتن حداقل  2ترم سابقه مهمانی در اين دانشگاه می باشد .
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 .33دانشگاه علوم پزشکی لرستان هيچگونه تعهدی نسبت به انتقال دانشجويان مهمان ندارد  .بديهی است ثبت نام در سامانه و ارسال
مدارک هيچ حقی برای دانشجو ايجاد نکرده و تصميم نهايی در رابطه با پذيرش يا عدم پذيرش دانشجو به عنوان ميهمانی و
انتقال بر عهده شورای نقل و انتقاالت می باشد .
 .32ارسال کارنامه کل و نظريه کميته انضباطی به همراه فرم مهمانی از طريق سامانه الکترونيک و ارائه گواهی سالمت از مرکز
مشاوره دانشگاه مبدا الزامی است .
 .31درخصوص دانشجويان رشته پزشک ی ( مقطع علوم پايه )  ،با توجه به اينکه سيستم آموزشی اينتگريشن می باشد  ،در صورت
مهمانی دانشجو مسئوليت عدم تطبيق بسته های آموزشی بر عهده شخص دانشجو می باشد .
 .34برابر آئين نامه آموزشی دوره دکترای عمومی سقف زمان مهمانی جهت کليه دانشجويان تا  %48واحدهای طول تحصيل می
باشد ( جهت دانشجويان رشته پزشکی  321واحد – جهت دانشجويان رشته دندانپزشکی  00واحد  -جهت دانشجويان کارشناسی
حداکثر  14واحد ) .
 .31دانشجويانيکه تا پايان مقطع علوم پايه به ساير دانشگاهها ميهمان می باشند آزمون جامع علوم پايه را الزاماً در اين دانشگاه می
گذرانند .
 .31نمره قبولی جهت دانشجويان مهمان به ساير دانشگاهها در رشته های کارشناسی و دوره دکترای عمومی  32 ،می باشد .
 .37با توجه به محدوديتهای دانشگاه علوم پزشکی لرستان ( عدم تطابق واحدهای اين مقطع با ساير دانشگاهها ) در مقطع ( ICM
فيزيوپات ) هيچگونه ورودی و خروجی وجود ندارد .
 .30برای دانشجويان کارورز  ،پذيرش درخواست مهمانی برای بخشهای ماژور ( داخلی – اطفال – جراحی زنان ) بعالوه بخشهای
قلب و عفونی به ساير دانشگاهها ممنوع می باشد  .اما در مورد ساير بخشها قبول درخواست دانشجو چه به صورت مهمان يا
انتقال با پرداخت شهريه طبق جدول تنظيم شده مجاز می باشد .
 .33پيرو موافقت نامه هيات امناء دانشگاه مبنی بر اخذ شهريه از دانشجويان که متقاضی مهمانی  ،شهريه های مربوطه از ابتدای سال
 32بصورت ذيل می باشد .
الف) دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلی متقاضی مهمانی از ساير دانشگاههای علوم پزشکی :
رشته پزشکی

با احتساب شهريه ثابت معادل هر نيمسال  48312888ريال ( ساليانه  03014888ريال تمام )
رشته دندانپزشکی

با احتساب شهريه ثابت معادل هر نيمسال  11222888ريال ( ساليانه  72444888ريال تمام )
مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه ههای دولتی

شهريه ثابت
نيمسال ( به ريال )

در

شهريه متغير به ازاء هر واحد درسی ( به ريال )
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دروس عملی
عملی
نظری
عملی
نظری
183488 233788 183488 303088

دروس تخصصی
کارآموزی و کارآموزی در عرصه
114888

دانشجویان دکتری عمومی دانشگاههای دولتی

شاخص
نوع واحد
تعداد واحد
هر واحد ( )3132
هزينه کل
جمع کل

رشته پزشکی ( ريال )
ثابت
عملی
نظری
3
1
34
0320888
741888
178888
0320888
1721888
1308888
37011888

رشته دندانپزشکی ( ريال )
ثابت
عملی
نظری
3
1
34
3188888
778888
104888
3188888
1018888
1171888
30021888

دانشجویان دانشگاههای غیر دولتی

شهريه هر نيمسال ( به ريال )

پزشکی
48312888

دندانپزشکی
11222888

کارشناسی
37082888

الزم بذکراست کليه متقاضيان جهت آگاهی از اطالعات تکميلی  ،نحوه ثبت نامه و ارسال فرمهای مربوطه و  ...می توانند
بعد از تاريخهای ذکر شده در بندهای  3و  2به سامانه مذکور مراجعه نمايند %
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