
 ف یشر  یخودگردان دانشگاه صنعت سی در پرد ینامه مهمان وهیش

 ( 1399شهریور  15مصوب )

 

  مسال یدو ن  یماه برا  بهشتیدرخواست خود را در ارد  دی با   فیشر  ی خودگردان دانشگاه صنعت  سی در پرد  یمتقاض  انیدانشجو .1

 .  ندی( ثبت نماhttp://mad.saorg.ir/edus( در سامانه )ی لیاول و دوم سال تحص مسالی)ن

 خواهد بود.   یقابل بررس  یاعالم موافقت دانشگاه مبدا در سامانه وزارت علوم، درخواست مهمانپس از  .2

 است.  یدانشگاه، در سامانه وزارت علوم ضرور د ییدروس مورد تا ستیدرج کارنامه کامل و ل .3

از دانشگاه    ا ی   16ل  با حداقل معد  1سطح    ی آن از دانشگاه ها  یکه متقاض   رند یگیقرار م  ی مورد بررس  ییتنها درخواست ها .4

 باشد.    17با حداقل معدل   2سطح  یها

 .  د ینما  یدوم مردادماه به روز رسان مهیموظف است مدارک خود در سامانه را در ن یمتقاض .5

  د ی با  ی. متقاض دینما  یماه اعالم م  وری اول شهر  مهیرا در ن  یمهمان  رشیپذ  جیمدارک نتا  یخودگردان پس از بررس  سیپرد .6

 .  دیخودگردان مراجعه نما سیبه اداره آموزش پرد ابتدادر زمان ثبت نام  ف،یشر یدانشگاه صنعت یلیتحص میبر اساس تقو

دانشگاه(    د ییمورد تا  ی واحد است. فهرست )دروس انتخاب  15مهمان    یدانشجو  یبرا  مسالیحداکثر واحد قابل اخذ در هر ن .7

 .  ردیگ یخودگردان صورت م س یپرد طید با شرانبوده و در هنگام ثبت نام، انتخاب واح یقطع

 مهمان است.  یاخذ موافقت دانشگاه مبدا با فهرست دروس اخذ شده بر عهده دانشجو تیمسئول .8

 یآزاد و با موافقت معاون آموزش  تیمهمان، تنها در صورت وجود ظرف  یمحدود توسط دانشجو  تیظرف  یاخذ دروس دارا .9

 است.  سریخودگردان م سیپرد

 بعد وجود ندارد.   مسالیدر ن یامکان ادامه مهمان  مسال،ین کی دانشجو در  یصورت مشروطدر  .10

 خواهد بود.    فیشر  یدانشگاه صنعت   نیدروس، تابع قوان  یپزشک  ای  یاز جمله حذف اضطرار  یدانشجو در دوره مهمان  لیتحص .11

خواهد   طابق با سال مهمان شدن()م  خودگردان  سیپرد  یها  فهمطابق با تعر  هیمهمان موظف به پرداخت شهر  یدانشجو .12

 بود.  

 است.   مسالیخودگردان دو ن سیدر پرد  یمهمان یها مسالیحداکثر ن .13

 است.   یدر دانشگاه مبدا الزام یلیتحص مسالیخودگردان، گذراندن دو ن  سیدر پرد یاز شروع مهمان  شیپ  .14

 خودگردان خواهد بود.   سیپرد انیمهمان، پس از انتخاب واحد دانشجو انیانتخاب واحد دانشجو .15

  رفتهیپذ  دیمهمان جد  ، یلیدوم )بهار( سال تحص  مسالیدر ن  مسال،یدو ن  نیباتوجه به نامشخص بودن معدل در فاصله ب .16

 شود.   ینم

 . پذیرد های دیگر نمی از دانشگاه دائم  ی مهمان خودگردان سیپرد .17

 

آموزشی پردیس تهرانمعاونت    

 


