
 

 امارت اسالمی افغانستان 

 وزارت تحصیالت عالی

 امـور محـصـالن خصـوصـیت ـریاس

 پوهنتونهای دولتی به پوهنتونهای خصوصی زا فورم درخواست تبدیلی
 
 

 

 خواهش تبدیلی به نهاد تحصیلی خصوصی  خواهش تبدیلی از نهاد تحصیلی دولتی ولدیت ولد اسم

 

 

 

 پوهنتون یځپوهن پوهنتون یځپوهن  

    

 به مقام محرتم وزارت تحصیالت عالی!

         باشد: ام چنین می حالت فعلی تحصیلی تبدیل منایم.وصی دولتی به نهاد تحصیلی خص / موسسه تحصیالت عالیاز پوهنتون اینجانب که شهرتم در باال ذکر است میخواهم خود را  :محرتما

 محصل برحال هستم؛ 

 ؛محصل ناکام سمسرت هستم  

  بر اثر ناکامی هستم؛)دراپ التحصیل ( محصل منفک شده 

 سال هستم؛ 5 غیابت کمرت ازر اثر شده ب محصل منفک 

  سال هستم. 5بر اثر غیابت بیشرت از محصل منفک شده 

 فوق الذکر عنایت فرموده ممنون سازید. خصوصی بدین وسیله از مقام محرتم خواهشمندم تا امر تبدیلی یا ادامه ی تحصیل ام را در نهاد تحصیلی

 با احرتام                                                                                                                                                                               

 امضا / شصت                                                                                                                                                                                
 

 ریاست و مهر امضأ  امور محصالن خصوصیمحرتم ریاست م حک

 مالحظه شد؛

 !امور محصالن خصوصیریاست 

سناد تقنینی مربوطه  شنی ا شورای در رو صله ی  صیالت عالیو فی صولی  اتا اجر  ،رهربی وزارت تح ا

 منایید. 

                                

 

 

 

 

 

 

 دولتی مربوطه از صحت ادعای محصل در مورد حالت فعلی ایشان / موسسه تحصیالت عالیاطمینان پوهنتون
 

  باشد. ( می                                    جاری سال روان، در حالت )              گردد که محصل نامربده در سمسرت تایید می
 

 . گردد باشد؛ تایید و تصدیق می میدیپارمتنت )                                ( (         سال )          (              )         ، محصل ختم سمسرتقابل تذکر است اینکه موصوف

 
 

       مربوطه / موسسه تحصیالت عالیپوهنتون محصالنامضا و مهر ریاست ویا معاونیت                      یځپوهنامضا و مهر رییس                                                

         
  

 امتحاناتاداره محرتم ملی و یا  دولتی امور محصالنمحرتم اطمینان از صحت شمولیت و کانکور محصل عارض توسط ریاست 
 

( پوهنتون/ موسسه تحصیالت عالی                )                     یځپوهن(  منره شامل           وردن )       آ ( در امتحان کانکور رشکت منوده و با بدست           محصل نامربده در سال )         

 ( گردیده است؛ تایید و تصدیق است.              دولتی )                           
 

 

 امضای یکی از آمرین ذیصالح                                   امضا مسوول بخش                                                                                           

 

 ی ایکه محصل خواهش تبدیلی خویش به آن نهاد تحصیلی را منوده استابراز موافقه ی پوهنتون یا موسسه تحصیالت عالی خصوص
 

ناد مقررات، در صورت ایکه اسحصل نامربده در مطابقت به اصول و ( برای پذیرش م                   پوهنتون/ موسسه تحصیالت عالی خصوصی )                                ( با داشنت سمسرت )  

 درست و کدام موانع قانونی وجود نداشته باشد؛ موافقه دارد.تحصیلی شان 
 

 

   امضا و مهر             امضا و مهر                                                                                                                                     

 رییس پوهنتون / موسسه تحصیلی                             معاون امور محصالن            

 

 

 عکس

 



 
 

 :می باشندیا ادامه ی تحصیل خویش  محصالن محترم ایکه خواهان تبدیلی ونکات ضروری برای 

 

توزیععع فععورم تبععدیلی و ادامععه ی تحصععیل تنهععا بععرای خععود محصععل ایکععه خععواهش تبععدیلی یععا ادامععه تحصععیل مععی باشععد، صععورت مععی  -1

 گیرد.

عععدم موجودیععت محصععل، تنهععا بععرای اقععارق اصععولی یععا اقععارق نخدیععک )پععدر، بععرادر، خععواهر، کاکععا، پ عع ویععا دخععرت کاکععا( آنهععم بععه در  -2

 رویت اصل تذکره محصل و اقارق نخدیک ذکر شده، توزیع فورم صورت گرفته میتواند.

 -بععه عنععوان واسععطه عمععل مععی مناینععد فععورم بععرای افععراد دیرععری زیععر نععام دوسععت، رفیععق، همصععنفی، خععویش، قععوم، همکععار و... کععه -3

 توزیع شده منی تواند.

 -کععه بععه عنععوان واسععطه عمععل مععی کننععد-فععورم بععرای کارمنععدان و مناینععده هععای پوهنتونهععای دولتععی و خصوصععی در کابععل و والیععات  -4

 توزیع شده منی تواند.

ک وی کععه در مععاده ی دوم از آنهععا نععام طععی مراحععل اسععناد تبععدیلی و ادامععه تحصععیل تنهععا توسععک خععود محصععل ویععا یکععی از اقععارق نخدیعع -5

 برده شده است، صورت گرفته می تواند.

از طععی مراحععل اسععناد در داخععل وزارت توسععک افرادیکععه در مععاده ی سععوم و چهععارم از آنهععا نععام بععرده شععده اسععت، جععدا  معععذرت خواسععته  -6

 می شود.

تحصعععیلی دوبعععاره بعععه ریاسعععت پوهنتونهعععا و توسعععک محصعععل، پعععس از اخعععذ موافقعععه ی دو نهعععاد  روز بعووود از تسووولیمی01فوووورم ایعععن  -7

م.ت.ع.خ تسععلیم داده شععود در غیععر آن از شععمولیت در آجنععدای بکمیسععیون تبععدیلی هععاب بععاز مانععده کععه در نتیجععه، تبععدیلی محصععل 

 صورت گرفته منی تواند.

 

   :نکات رضوری برای پوهنتونها و موسسات تحصیالت عالی

 

هسععتند تععا در زمینععه ی خانععه پععری بععه موقععع ایععن فععورم بععا محصععالن محععرتم همکععاری پوهنتونهععا و موسسععات تحصععیالت عععالی مکلعع   .1

 الزم منایند.

 هیچ پوهنتون ویا موسسه ی تحصیالت عالی خصوصی حق ندارد تا مانع تبدیلی محصالن شود؛ مرر به موجب قانون. .2

ی ویععا ادامععه تحصععیل محصععالن را متععامی پوهنتععون هععا و موسسععات تحصععیالت عععالی مکلعع  و ملععخم هسععتند تععا اسععناد مکمععل تبععدیل .3

 تهیه و در پاکت رسبسته، برونه ی مهر و موم جهت طی مراحل بعدی به مرجع مربوطه ارسال منایند.

شود؛  .4 شده ب به وزارت تحصیالت عالی ارسال ن سته و برونه ی مهر و موم  سناد تبدیلی/ ادامه ی تحصیل محصالنبدر پاکت رسب هرگاه ا

 دوباره مسرتد می گردد.

ضععا و مهععر چهععار نفععر مسععووالن محععرتم ذیععل در ترانسععکریپت تبععدیلی/ ادمععه ی تحصععیل الخامععی و حتمععی اسععت؛ در صععورتی کععه ام .5

یکععی از اشععخال ذیععل در ترانسععکریپت تبععدیلی محصععالن، امضععا و مهععر نکععرده باشععد؛  اسععناد تبععدیلی محصععل دوبععاره مسععرتد خواهععد 

 شد:

  امضا و مهر رییس پوهنتون/ موسسه تحصیالت عالی خصوصی 

 امضا و مهر معاون امور محصالن پوهنتون/ موسسه تحصیالت عالی خصوصی؛ 

  مربوطه؛ یځپوهنامضا و مهر رییس 

  مربوطه؛ یځپوهنامضای مدیر تدریسی 

خععویش، یععک یععک کععاپی رنرععه نععخد پوهنتونهععا و موسسععات تحصععیالت عععالی مکلعع  هسععتند تععا از متععامی اوراق تبععدیلی محصععلین  .6

 خود محفوظ داشته باشند تا در آینده و در صورت رضورت به رویت آن اجراات منایند.

 

 

 نوت: این فورم صرف برای متقاضیان تبدیلی به طور رایگان توزیع می گردد. 

 
 

 1041  -چاپ: مطبعه ریاست نشرات وزارت تحصیالت عالی


