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  دستورالعمل اجرائي آئين نامه ميهمان و انتقـال دانشجويـان مقطع كارشناسي دانشگاه صنعتي اصفهـان 

  

  اصفهان را بيان مي كند. صنعتي دانشگاه در كارشناسي مقطع در انتقال و ميهمان دانشجويان پذيرش نحوه ،اجرائي نامه شيوه اين:مقدمه
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  )13(يزدهس حداقل معدل با مبدا دانشگاه در دانشجو توسط تحصيلي سالنيم يك حداقل گذراندن) 1-1

  ميهماني در سامانه جامع خدمات آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در ارديبهشت ماه هرسال  درخواست ثبت) 1-2

  ) موافقت دانشگاه مبدا 1-3

  اصفهان صنعتي دانشگاه انتقال و ميهمان كميته موافقت) 1-4

نيم هر در 13 از كمتر معدل كسب صورت در كه باشدمي تحصيلي سالنيم دو حداكثر اصفهان صنعتي دانشگاه در ميهماني مدت: 1 تبصره

  .گردد باز مبدا دانشگاه به و نموده حساب تسويه دانشگاه با بايد دانشجو و ندارد وجود ميهماني تمديد امكان سال

 باشد گذرانده 13 اقل حد معدل با دانشگاه ينرا در ا تحصيلي سالنيم يكحد اقل  كه ياصفهان در صورت يدانشگاه صنعت دانشجوي: 2 تبصره

 يرا كه دانشجو دروسي نمرات است ذكر به الزم. گردد ميهمان هادانشگاه يردر سا تحصيلي سالنيم دو تا اكثر حد تواندمي دانشكده موافقت با

يمن معدل محاسبه در نمرات اين و ثبت او كارنامه در ينااصفهان ع صنعتي دانشگاه در تطبيق از پس گذراندمي هادانشگاه ساير در يهمانم

 شوديگذرانده محاسبه نم ي) در محاسبه واحدها10نمرات باالتر از  ي(حت نشده پذيرفته دروس نمرات. شد خواهد منظور او كل معدل و سال

  . باشدمي روس د آن تكرار به موظف دانشجو و
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درارديبهشت ماه هر سال پس از گذراندن دو  فناوري و يقاتوزارت علوم،تحق آموزشي خدمات جامع سامانه در انتقال درخواست ثبت) 2-1

   ميهماني ساليمن

  مبدا دانشگاه)موافقت  2-2

  ترم در غير از دانشگاه صنعتي اصفهان  4كثر حداگذراندن   )2-3

  ميهمانمتوالي به صورت  سالنيم دو طول در غيرعمومي دروس از واحد 28 حداقل گذراندن) 2-4

و هم رشته دانشگاه  ورودي هم دانشجويان كليه بين در كل معدل بااليدرصد  10 ينب در يهمانيم هايسالنيم كل معدل گرفتن قرار )2-5

  اصفهان يصنعت

  اصفهان صنعتي دانشگاه انتقال و ميهمان كميته)موافقت 2-6
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شگاه در دان تطبيق از پس مبدا دانشگاه در دانشجو دروس كليه نمرات شود موافقت دانشگاه اين در دانشجو انتقال با كه صورتي در: تبصره

 پذيرفته دروس نمرات. شد خواهد منظور او كل معدل و سالنيم معدل محاسبه در نمرات اين و ثبت او كارنامه در ينااصفهان ع صنعتي

  .باشدمي دروس آن تكرار به موظف دانشجو و شودنمي محاسبه)در محاسبه واحد گذرانده 10نمرات باالتر از  يشده(حتن

 لانتقا و يهمانم متقاضي ياندانشجو براي و گرديد تصويب دانشگاه انتقال و ميهمان يتهدر كم 14/6/1396 يخدر تار اجرائي العمل دستور اين

 رالعملدستو اين مفاد در تغيير ياو انتقال و  يهمانم هايخواست در يهدر باره كل نهايي يماست تصم يهيبد .باشدمي االجراالزم 95-1 سالنيم از

 .پذيردياصفهان صورت م صنعتي دانشگاه انتقال و ميهمان كميته طريق از فقط

 


