
  باسمه تعالي

  » اطالعيه « 
  انتقال به صورت ميهمان در دانشگاه تهراننكات مهم در خصوص درخواست 

  )نوبت دوم / روزانه ( دكتري عمومي دامپزشكي و ) روزانه  (مقاطع كارشناسي پيوسته 
  1396-97در سال تحصيلي 

معذور تغيير رشته تحصيلي / انتقال توام با تغيير گروه آزمايشي / هرگونه تقاضاي انتقال  پذيرشدانشگاه تهران از  -1
 .و اعاده مي شوند تقاضاهاي ارسالي در اين ارتباط مورد رسيدگي قرار نمي گيرند  .مي باشد 

به علت عدم داير  در موارد ذيلهماني يمتقاضي مدانشگاه تهران از پذيرش و بررسي درخواست هاي دانشجويان  2
  .معذور است دانشگاه  يا غير دولتي بودنوها بودن اين دوره 

غيرانتفاعي ، علمي  ،نوبت دوم دوره : پيوستهكارشناسي مقطع ؛ كارداني  وكارشناسي ناپيوسته ؛ طع امق
  نيمه حضوري و غير حضوري ،  اسالمي كاربردي ، دانشگاه آزاد

از دروس دوره (  واحد درسي 14قل داح گذراندن منوط بهدر كليه سهيمه ها همان يدانشجوي مبررسي درخواست  -3
  . مي باشد در دانشگاه مبداء  13/-حداقل  با معدل) تحصيلي 

مندرج در دفترچه محل رشته كد دانشجوي متقاضي كامالً با عنوان تحصيل  محل رشتهكد عنوان  ضروري است -4
  . باشد  منطبق دانشگاه تهراندر )  2دفترچه شماره ( انتخاب رشته سازمان سنجش آموزش كشور در سال مربوط 

در سامانه وزارتخانه و سامانه  مبداءورود اطالعات از سوي دانشجويان متقاضي و دانشگاه هاي  زمان بندي -5
شده بعد از تاريخ اعالم  رسيدهدانشگاه تهران از رسيدگي به تقاضاهاي . به صورت دقيق رعايت گردد دانشگاه تهران 

دانشگاه تهران فقط به درخواست هايي كه از طريق سامانه ارسال شده باشد پاسخ خواهد داد و  .معذور خواهد بود 
 .درخواست هاي دستي معذور است نامه ها و فرم ها و از پاسخگويي به 

با وي در نيمسال مربوط انتقال به صورت مهمان ،  دانشجوي متقاضي حايز شرايط يهمانيدر صورت موافقت با م -6
الزامي خواهد بود و واريز آن قبل از ثبت نام  طبق تعرفه تعيين شده مصوب دانشگاه تهران) شهريه ( پرداخت هزينه 

 .است 

تسويه بالفاصه دانشجوي مهمان موظف است بعد از خاتمه مهماني  .مي باشد  حداكثر دو نيمسالمدت مهماني  -7
 . حساب و به دانشگاه مبداء بازگردد 

از جمله ؛ بيماري شديد خود شرايط خاص دانشجو امكانات و با در نظر گرفتن  ميهمانيظرفيت  اختصاصاولويت  -8
) پس از قبولي در دانشگاه ( دانشجوي دختر ازدواج  ،سرپرستي خانواده  ،) و صعب العالج بيماري خاص ( دانشجو 

 .خواهد بود 

 ..و عيناً عودت داده مي شود درخواست دانشجوي متقاضي مهمان دايم قابل پذيرش نمي باشد  -9

دانشجوي مهمان پذيرفته شده موظف است كليه دروس خود را بر اساس فهرست دروس دانشگاه مبداء انتخاب و ثبت  - 10
در صورت وجود هرگونه مغايرت ، مسئوليت هرگونه عواقب قانوني آن و عدم پذيرش يا تطبيق دروس با  .نمايد 

   .دروس دانشگاه مبداء به عهده وي خواهد بود 
كد به درخواست ميهماني در دانشگاه تهران بايد  پرداخت هزينه رسيدگيضمن ( * ) هماني يدانشجوي متقاضي م - 11

مدارك مربوط به مواردي را كه در مستندات و رهگيري اخذ شده از سامانه وزارتخانه را پس از تاييد دانشگاه مبداء و 
 درسامانه معاونت آموزشي دانشگاه تهران نيزنموده ، مطرح  مهمانيبه عنوان علت   انتقال وزارتخانهسامانه نقل و

  . بارگذاري نمايدثبت و 

دانشجوي متقاضي مهماني دانشگاه تهران باشد ، درخواست  درخواستاولويت اولين شرط اينكه  به :تذكر مهم ( * ) 
 .  مي باشدبررسي قابل وي با رعايت مقررات مربوط و مفاد اين اطالعيه ها 



 

 .درخواست مهماني دانشجو از دانشگاه هاي واقع در شهر تهران به هيچ وجه پذيرفته نمي شود  12

مي باشد و قابل بررسي ثبت نام در سامانه وزارت بر اساس صرفاً رسيدگي به هرگونه درخواست ميهماني دانشجو  13
از طريق  )پانصد هزار ريال ( ريال  000/500/-مبلغ  مصوبه هيات رئيسه دانشگاه تهران منوط به واريزطبق مصوبه 

مبلغ مذكور هزينه بررسي درخواست . مي باشد   http://academics.ut.ac.ir: ورود به سامانه به نشاني 
پذيرش درخواست ميهماني توسط  "؛ به منزله  متقاضي ميهمانيمتقاضيان بوده و پرداخت آن از سوي 

  .باشد بنابراين مبلغ قابل استرداد نمي  نخواهد بود " دانشگاه تهران 

نيمه دوم مرداد ماه از طريق سامانه انتقال وزارت علوم ،  پس از اعالم نتايج بررسي درخواست هاي ميهماني  14
  . تحقيقات و فناوري صورت مي گيرد 

در دانشگاه و شركت در كالس ها و امتحانات پايان نيمسال تحصيلي تحصيل دانشجوي ميهمان ثبت نام و ادامه  15

پرداخت "تهران پس از پذيرش نهايي ، قطع نظر از نوع سهميه ورود و شرايط خاص دانشجويان ، صرفاً با 
ارايه و صدور حکم مھمانی توسط اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه و طبق جدول ذيل  ") شهريه (هزينه 

 .مي باشد توسط دانشجو امكان پذير موافقت نامه کتبی و رسمی دانشگاه مبداء 

 به ريال) روزانه  –نوبت دوم : دوره (  1396-1397سال تحصيلي  -شهريه دانشجويان مقطع كارشناسي  

گروه 
 اموزشي

 عمومي پايه نظري اصلي تخصصي ثابت
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