
 

 بسمه تعالی

و بالعکس جهت به سایر دانشگاه ها از دانشگاه بوعلی سینا  مهمان و انتقالدرخواست نحوه 

 1400-1401در سال تحصیلی  دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی

سیله  ب  طالع  لهل   بدین شیویین  و ضی دطن صیلع  تمیله     مهمان و انتقال متقن صیله  ) بوز مقنالع تح سین  تح سینند 1400-1401در   :  م  ر

سی   شی  وزطر  لهی  جنمع سینمنن  در  صرفااًخید رط درخیط سیوند  ، تحقلقن  و فننوری آمیز سینمنن     https://portal.saorg.ir  ب  آدرس )

  و پلگلری نینیند.ثب  

 :  تذکفات مهم

 مهه طسر  وق  در طس  در متقنضلن  الز  م  بنشد لذط  1400یازدهم اردیبهشت تا دهم خفداد طز  ی دطنشویین ثب  تقنضنزمن   •

 د.ن  ب  ثب  درخیطس  خید طقدط  نینینسبتعللن شده، 

سی   • سی   ن تی سی  درخیط شراا  مهه  برر سی   تیف ما  15خفداد تا  یازدهمطز  مبداءهای دان سی  تی شراا  های و مهه  برر دان

 م  بنشد. مفداد ما  31تیف تا  16طز  مقصد

شیگنه  ن تحصیلن نییده طند  • سینیر دطن مییر  مهین  در  سینیط  هذشیت  ب   شیویینن  ل  در  سی  دطن شیص  بید  منیط ب  ، بررسی  درخیط م

درخیطس  مهینن  و ین طنتقن  طین میر   در غلر طین.م  بنشد دروس مهینن   نیرط  ثب جنری ، نلیسن   نی هذشت  و وضعل  نلیسن  

 دطنشویین  قنبن بررس  نصیط د بید.

شین   • شیگنه ل  بن مهینن  طی شیویین  طین دطن سینمنن  دطن سی ؛ میطفق  م  هردد  سیونددر  ضیعل   الز  ط شی  خید در ب  منظیر تعللن و آمیز

سیتن   سینمنن  حدطلثر تن پنین  بهین  1399-1400نلیسین  دو   جه و  1400شیهرییر  تن پنین  حدطلثر 1399-1400نلیسین  طو  جه  ، هه

شییصیط   1400 سییتنخدم  دروس طنتصنب  خید رط در پل سررت مهمان(    سیینمنن  هه  طز تنیلد تن پس نینیندثب   ) منوی ثبت درخوا

 در غلر طین میر  ثب  نیرط  مهینن  بن مشمن میطج  خیط د شد. مندر هردد.مهینن  ننم  مرطحن الز  مهینن  طیشن  ثب  و 

 . م  بنشند دانشاا  مقصدعرف  مصیب لهل  دطنشویین  مهین  مهز  ب  پردطخ  شهری  البق ت •

الز  برطسینس آیلن ننم  مهینن   حداقل معدلو لسی   مهمان(چهار نیمسرال حداقل دطشیتن دطنشیویین  متقنضی  طنتقن  در مییر   •

 و طنتقن ، طممن  ثب  تقنضنی طنتقن  خیط ند شد. 

شییویین  • شییگنه دطن شییگنه   ل طین دطن سیینیر دطن ضیی  طنتقن  ب   شییرطی  حدطقن متقن شییند و فنقد  صیید  4 ن م  بن شییگنه مق سیین  مهینن  در دطن          نلی

شیند،  سی  خید رط طبتدط  بنیدم  بن سیتندط  طز الریقدرخیط شرووان   یرطه بن م سرتانخدمت پی سیلی  میطرد خن  سرامان  لس طرطئ   ب  لیل

  در سنمنن  سوند ثب  نینیند.خید رط طنتقن  درخیطس  ،  لیلسلی  میطرد خن  میر  میطفق  درو نینیند 

و  ندارندم  بنشیند نلنزی ب  ثب  درخیطسی  در سینمنن  سیوند  سرایف دانشراا  هاب   انتقال توأم با تغییف رشرت دطنشیویینن  ل  متقنضی   •

 نینیند.سنمنن  ههستن  ب  لیلسلی  میطرد خن  دطنشگنه طرطئ  خدم  طز الریق پلشصیط  مرفن درخیطس  خید رط  الز  طس 

میییر   • صییلن ب   شییگنه  نی پلن  نیر ، آزطد در مهمان(تح سیین  غلر طنتقنل   دطن سیی سییعم  ، لهی  لنربردی، می شییگنه  نی  ل  ب  ط و دطن

طز الریق پلشصیط  سنمنن  ند  ن ، مرفن م  تیطنتحصلن در طین دطنشگنه  متقنضلن و  . مینی  م  بنشددروس طرطئ  م  نینیند میر  مونزی 

 ی مذلیر نینیند . ندرخیطس  طنتقن  ب  دطنشگنه ههستن  

ضیلن   • شرت  داخس(متقن سی  حدطلثر تن پنین   تغییف ر سین   1400خردطدمنه الز  ط سیتن  طر سینمنن  هه شیصیط   سی  خید رط طز الریق پل درخیط

 یند.نین

بنید درخیطسی  مهینن  و ین طنتقن  خید رط میرفن در پلشیصیط  خدم  سینمنن  ههسیتن  طین دطنشیگنه طرطئ   انشروویان تصصری ت تیمیس(د •

 و نلنزی ب  ثب  درخیطس  در سنمنن  سوند ندطرند.نینیند. 

صیی   • سییطال  در طین خ شیینره تینس   صرفاالهل   مییر  تهنن  و طز الریق  شید  لذط  13دطخه   08138381410ب   سی  دطده خیط د  پن

شییمده و  ایییری ب  طمیر آمیزو دطن سییعمت  خید و دیگرط  طز مرطجع  ح شییرطی  میجید و ب  منظیر حنی  سیی   بن تیج  ب   شیییند ط خیط 

                                      دطنشگنه خیددطری فرمنیلد .

 بوعس( سینا مدیفیت امور آموزش( دانشاا 
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