
 ف یشر  یخودگردان دانشگاه صنعت سی در پرد انتقالنامه   وهیش

 ( 1399شهریور  15مصوب )

 

  قاتیماه در سامانه وزارت علوم، تحق  بهشتیدرخواست خود را در ارد  د یخودگردان، با  سی انتقال به پرد  یمتقاض  انیدانشجو .1

 .  ندی( ثبت نماhttp://mad.saorg.ir) یو فناور

 است.   یشده الزام دیینمرات تا زیدر دانشگاه مبدا با ارائه ر مسالی واحد در دو ن 30گذراندن حداقل  .2

از دانشگاه    ا ی   16با حداقل معدل    1سطح    ی آن از دانشگاه ها  یکه متقاض   رند یگیقرار م  ی مورد بررس  ییتنها درخواست ها .3

 . باشد  17با حداقل معدل   2سطح  یها

 است.   یدانشجو قابل بررس یلیچهارم تحص مسالین انیانتقال حداکثر تا پا یدرخواست ها .4

 باشد.   یدانش آموختگ یالزم برا یتعداد کل واحدها %40کمتر از  د یگذرانده شده در دانشگاه مبدا با یواحدها .5

خودگردان( و    سیدر پرد  ینامه مهمان   وهیذکر شده در ش  طی)باتوجه به شرا  مسالیثبت نام ابتدا به صورت مهمان در دو ن .6

 شود. ی دانشگاه و دانشکده انجام م طیاحراز شرا

  یبا نظر معاون آموزش  یانتقال را داشته باشد، الزم است دروس خود را در دروه مهمان   هیاول  طیکه دانشجو شرا  یدر صورت .7

 انتخاب کند.   فیشر یخودگردان در دانشگاه صنعت سیپرد

 د از  عبارتن  یشروط دانشگاه در دوره مهمانحداقل  .8

 ف یشر یدر دانشگاه صنعت یمهمان  مسالیدر دو ن یو تخصص هی واحد پا 24. گذراندن حداقل الف

پادانشجو    معدل  ،فیشر  یدر دانشگاه صنعت  یمهمان  مسالیدر دو ن.  ب از معدل کل  اخذ شده    یو تخصص  هیدر دروس 

 گروه باالتر باشد  -میانگین کالس در همان درس

وضع و اعمال    یدانشجو به صورت انتقال  رشیدانشگاه جهت پذ  یکل   طیعالوه بر شرا  یط یتوانند شرا  ی م  زیدانشکده ها ن .9

 شرط مورد نظر دانشکده را استعالم کند.   ی ، قبل از مهمانطیواجد شرا یکنند. الزم است دانشجو

 است.   یشده انتقال از دانشگاه مبدا ضرور دیی فوق، ارائه مدارک تا طیاز شرادر صورت احر .10

دانشجو    فیشر  یموارد خاص دانشگاه صنعت  ونی سیکم  دییانتقال توسط دانشکده و تا  رشیو پذ  طیدر صورت احراز شرا .11

 خواهد داد.  لیدانشگاه ادامه تحص یعاد انیدانشجو ریمشابه سا

 

آموزشی پردیس تهرانمعاونت    


