
 
 

 بسمه تعالی

 1401-1402در نیمسال دوم سال تحصیلی  و تغییررشته مهمانیتمدید ، انتقالاطالعیه نحوه 
 

 1401-1402در نیمسال دوم سال تحصیلی  و تغییررشته نتقال، امهمان تمدید متقاضی به اطالع دانشجویان وسیله  بدین

 زیر می باشد :نحوه این درخواست ها به شرح  : رساندمی
 

 ها :ر دانشگاهــبه سایاز دانشگاه بوعلی سینا ان ــمهمال و تمدید ــان انتقــمتقاضیالف : 
در مقاطع کاردانی ، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته با توجه به اینکه بر اساس آیین نامه مهمانی و انتقال ، زمان درخواست مهمانی دانشجویان  -1

 1402اردیبهشت سال در  بایدباشند ها میبه سایر دانشگاه متقاضی مهمان باراولین اردیبهشت ماه هر سال می باشد لذا دانشجویانی که برای

 .ارائه نمایند وزارت علوم سجاددر سامانه  1402-1403نیمسال اول و دوم سال تحصیلی درخواست مهمانی خود را جهت 

یل نموده اند و متقاضی انتقال به سایر دانشگاه ها تحص سایر دانشگاه هابه صورت مهمان در  حداقل چهار نیمسال تحصیلیانشجویانی که د -2

 از طریق پیشخوان سامانه گلستان درخواست انتقالی خود را ثبت نمایند . می توانندمی باشند 

خود  مهمانیتمدیدثبت درخواست نسبت به  موافقت شده است، سامانه سجادطریق  از 1401دانشجویانی که با مهمانی ایشان در اردیبهشت  -3

عدم ثبت درخواست مهمانی به منزله  .اقدام نمایند لستانگخوان سامانه در پیشثبت درخواست مهمانی از طریق گزینه  12/1401/ 15حداکثر تا 

 د نماید در غیر این صورت به منزله ترک تحصیل می باشد .ست دانشجو در این دانشگاه انتخاب واحو الزم ا می باشد انصراف از مهمانی

ه موافقت شددانشگاه  کمیسیون بررسی موارد خاصاز طریق  1401-1402ه با مهمانی ایشان در نیمسال اول سال تحصیلی کدانشجویانی  -4

رخواست مهمانی در کمیسیون موارد خاص نسبت به ثبت د  21/11/1401لغایت  10/10/1401از تاریخ الزم است  تمدید مهمانیاست جهت 

 .نمایند اقدام پیشخوان سامانه گلستاندرخواستهای آموزشی در   گزینهاز طریق 

نسبت  21/10/1401لغایت  10/10/1401از تاریخ می باشند الزم است  تغییر رشته داخلیمتقاضی  که 1401و  1400ن ورودی سال دانشجویا -5

 در پیشخوان سامانه گلستان اقدام نمایند ." تقاضای تغییر رشته"درخواست تغییر رشته خود از طیق گزینه 

ه ثبت نسبت ب 21/11/1401لغایت  10/10/1401توانند از تاریخ میبه سایر دانشگاه ها  انتقال توأم با تغییر رشتهدانشجویان متقاضی  -6

انتقال درخواست مهمانی یا  "و انتخاب گزینه "  درخواست های آموزشی" گزینهدرخواست خود در کمیسیون موارد خاص دانشگاه از طریق 

 پیشخوان سامانه گلستان اقدام نمایند.  در  " در کمیسیون موارد خاص

لغایت  10/10/1401از تاریخ الزم است نیز باشند ها میا انتقال به سایر دانشگاهکه متقاضی مهمان و یارشد کارشناسیمقطع دانشجویان  -7

درخواست  گزینهبه کمیسیون موارد خاص دانشگاه از طریق با ارائه مستندات نسبت به ثبت درخواست مهمانی و یا انتقال خود  21/11/1401

 پیشخوان سامانه گلستان اقدام نمایند. های آموزشی در 

 ر دانشگاه ها به دانشگاه بوعلی سینا :ــانی از سایــال و مهمــاضی انتقــب : متق
در پیوسته مقاطع کاردانی،کارشناسی پیوسته و نابا توجه به اینکه بر اساس آیین نامه مهمانی و انتقال ، زمان درخواست مهمانی دانشجویان  -1

 ه هر سال می باشد لذا درخواست مهمانی ) برای اولین بار ( بررسی نخواهد شد .اردیبهشت ما

ی مهمان دائم و یا انتقال اتقاض 15/11/1401ترم تحصیلی در این دانشگاه سابقه مهمانی دارند می توانند حداکثر تا  حداقل چهارانشجویانی که د -2

 خصوص تصمیم گیری شود.این تا در  به این دانشگاه ارائه نمایند. بررسیخود را جهت 

نموده و با مهمانی ایشان در سامانه مذکور موافقت  به این دانشگاه درخواست مهمانی سجاددر سامانه  1401که در اردیبهشت سال دانشجویانی  -3

الزم به ذکر است ارائه  خود در سامانه گلستان اقدام نمایندنیمسال دوم می توانند در موعد مقرر نسبت به انتخاب واحد به عمل آمده است 

 می باشد و مسئولیت اخذ دروس بر عهده دانشجو می باشد . الزامی مهمانی جهت ثبت دروس ایشان از دانشگاه مبداءفرم 

از طریق کمیسیون بررسی موارد خاص صورت  1401-1402دانشجویانی که با مهمانی ایشان در نیمسال اول سال تحصیلی  تمدید مهمانی -4

وز کمیسیون موارد و اخذ مجدد مجاز دانشگاه مبدأ  1401-1402به ارائه نامه موافقت با مهمانی در نیمسال دوم سال تحصیلی  منوطگرفته است 

 باشد. خاص این دانشگاه می 

 قابل بررسی می باشد. 15/11/1401بررسی درخواست دانشجویان متقاضی انتقال توأم با تغییر رشته به این دانشگاه حداکثر تا  -5

                                  مدیریت امور آموزشی دانشگاه                                                                                                                                  


