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  محترم آموزشی دانشگاه هاي دولتی  معاونان

  

  97-98پاسخگویی به تقاضا هاي میهمان و انتقال براي نیمسال اول    :موضوع

 با سالم و احترام 

سامانه  در ضمن تبریک سال نو و آرزوي موفقیت براي جنابعالی و سایر همکاران، با توجه به تمهیدات اندیشیده شده

است دستور فرمایید موارد ذیل به نحو مقتضی براي   میهمان و انتقال وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، خواهشمند

  : متقاضیان میهمان و انتقال به دانشگاه اصفهان اطالع رسانی شود

دهد و به  سی قرار میتقاضا هاي ثبت شده در سامانه نقل و انتقال وزارت متبوع را مورد برر "این دانشگاه صرفا  -1

  .ترتیب اثر نخواهد داد "قطعا فیزیکی درخواست هاي 

معدل   تقاضاهاي دانشجویانی را بررسی می نماید که داراي "صرفا این دانشگاه بر اساس شیوه نامه داخلی خود-2

  .باشند  در سایر رشته ها 15در رشته هاي فنی و مهندسی و علوم پایه و میانگین  14حداقل

اصفهان از    دانشگاهصرفا در سامانه اعالم خواهد شد و  ج درخواست هاي نقل و انتقال در زمان تعیین شدهنتای -3

  .ارسال نتایج به صورت فیزیکی معذور است

   .با دانشگاه اصفهان ارسال خواهد شد دانشجو تسویه حساب پس از میهمانریز نمرات دانشجویان  -4

، کمبود امکانات، تجهیزات و رشته هاي فنی و مهندسیمتقاضیان میهمان و انتقال در  کثرت با عنایت به -5

تقاضاي  "صرفا .تقاضا در رشته هاي مذکور معذور است   از پذیرش دانشگاه اصفهانحفظ کیفیت آموزشی، 

تایید شده باشد، در صورتیکه  دانشگاه مبدا مطرح و آنها در کمیسیون موارد خاص شرایط خاصکه  دانشجویانی

باشد، در این دانشگاه قابل بررسی   حادث شده  دانشجو در دانشگاه  بعد از قبولی مشکل یا آن شرایط خاص

  .بدیهی است صرف ارسال درخواست، هیچ گونه حقی براي دانشجو ایجاد نمی نماید  .است

کسب میانگین مطلوب از نظر گروه   گاه مبدا ودر صورت موافقت دانش "میهمان دانشجویان صرفا تقاضاي تمدید -6

   .قابل بررسی می باشد  دانشگاه اصفهان  آموزشی

از پاسخ گویی اصفهان  در سامانه میهمان و انتقال در زمان مقرر، دانشگاه با توجه به درج نتایج نقل و انتقاالت -7 

  .معذور است "به صورت حضوري جدا  به متقاضیان

  .آن دانشگاه تقدیر و تشکر می نماید  و سایر همکاران در   بعالیامعان نظر جنا  قبال از
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