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 محترم آموزشي دانشگاه هاي دولتي  معاونان

 

 ٩٩-٠٠پاسخگويي به تقاضاهاي ميهمان و انتقال براي نيمسال اول   موضوع:

 با سالم و احترام 

 در سامانه ضمن آرزوي تندرستي و موفقيت براي جنابعالي و ساير همكاران، با توجه به تمهيدات انديشيده شده

است دستور فرماييد موارد ذيل به نحو مقتضي براي  ميهمان و انتقال وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، خواهشمند

 رساني شود:  متقاضيان ميهمان و انتقال به دانشگاه اصفهان اطالع

 

دهد و به  ر مياين دانشگاه صرفاً تقاضا هاي ثبت شده در سامانه نقل و انتقال وزارت متبوع را مورد بررسي قرا  -1

درخواست داد فيزيكي هاي نخواهد اثر  .ترتيب

نمايد كه  صرفاً تقاضاهاي ميهماني دانشجوياني را بررسي مي نامه داخلي خود اين دانشگاه بر اساس شيوه-2

باشند. و از  هادرسايررشته15هايفنيومهندسيوعلومپايهوميانگيندررشته14معدلحداقل داراي

 ها و كثرت تقاضا معذور است. با توجه به محدوديت  دانشجو به صورت انتقال از بدو ورودپذيرش 

اصفهاناز دانشگاهصرفاً در سامانه اعالم خواهد شد و  هاي نقل و انتقال در زمان تعيين شده نتايج درخواست -3

 ارسالنتايجبهصورتفيزيكيمعذوراست.

  با دانشگاه اصفهان ارسال خواهد شد. دانشجو تسويهحساب ازپس ميهمانريز نمرات دانشجويان  -4

، كمبود امكانات، تجهيزات و حفظ هايفنيومهندسيرشتهمتقاضيان ميهمان و انتقال در  كثرت با عنايت به -5

اصفهانكيفيت آموزشي،  رشته دانشگاه در تقاضا پذيرش است.از معذور مذكور صرفاً تقاضاي  هاي

دانشگاه مبدأ مطرح و تأييد شده باشد، در صورتيكه  آنها در كميسيون موارد خاص شرايطخاصكه  دانشجوياني

حادث شده باشد، در اين دانشگاه قابل بررسي  دانشجو در دانشگاه بعد از قبولي مشكل يا آن شرايط خاص

نمايد. گونه حقي براي دانشجو ايجاد نمي بديهي است ارسال درخواست، هيچ است.
كسب ميانگين مطلوب از نظر گروه  ميهمان دانشجويان تنها در صورت موافقت دانشگاه مبدأ و ي تمديدتقاضا -6

 قابل بررسي است. دانشگاه اصفهان آموزشي

گوييازپاسخاصفهان  در سامانه ميهمان و انتقال در زمان مقرر، دانشگاه با توجه به درج نتايج نقل و انتقاالت -7 

 حضوريمعذوراست.بهصورت بهمتقاضيان

است -8 پذيرشدانشجويميهماندائممعذور از اصفهان هاي ميهمان جديد،  و صرفاً درخواستدانشگاه

تمديد ميهمان و انتقال دائم )در صورت چهار ترم ميهماني مستمر در اين دانشگاه( در بازه زماني تعيين شده مورد 

 .بررسي قرار خواهد گرفت

 نمايد. آن دانشگاه تقدير و تشكر مي و ساير همكاران در  ابعاليامعان نظر جن  قبال از

 

481/99 

1٠/  ٧1  /1٣99 

 



 

ن آزادی خیابان زهار جریب   -اصفهان  03137932640-03137932128تلفن:                  81746-73441کد پستی:                         میدا

 يوسف شاقول

 معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه
 


