
 

 مقطع کارشناسیقابل توجه دانشجویان میهمان و انتقال 

داًشگبُ ٌّز اطفْبى هتمبضی هیْوبًی اس  یب ثزای هیْوبًی ثِ داًشگبُ ٌّز اطفْبى ٍ دارای شزایظ خبص() داًشجَیبى هتمبضی

ثِ سبیت سبسهبى اهَر داًشجَیبى  1401-1402ثزای ثجت درخَاست خَد جْت سبل تحظیلی  ،ثِ سبیز داًشگبُ ّب هلشم ّستٌذ

 هزاجعِ  ٍ درخَاست خَد را ثجت ًوبیٌذ. https:// portal.saorg.irسبهبًِ سجبد   –

سجبد  هَرد  ست ّبی ثجت شذُ در سبهبًِ، تحمیمبت ٍ فٌبٍری، فمظ درخَابهِ هیْوبًی ٍ اًتمبل ٍسارت علَمآییي ً 20عجك هبدُ 

  دادُ ًخَاّذ شذ.ٍ ثِ درخَاستْبی فیشیىی تزتیت اثز  گیزد ثزرسی لزار هی

ثب تَجِ ثِ شزایظ ایجبدشذُ ثذلیل شیَع ثیوبری وزًٍب دروشَر ٍ پیزٍی توبم سبسهبى اهَرداًشجَیبى داخل اعالعیِ عجك 
وِ درطَرت تذاٍم ٍضعیت ثیوبری ،  ،اعالع هی رسبًذهَسسبت آهَسش عبلی اس دستَرالعول ّبی ستبد هلی هجبرسُ ثب وزًٍب ثِ 

هیْوبًی ٍ اًتمبلی داًشجَیبى تحت شزایظ هَجَد هی ثبشذ ٍ هَافمت هَسسبت هجذأ ٍ همظذ ثب درخَاستْبی هیْوبًی ٍ اًتمبلی 
 ثب ثبسگشت ثِ شزایظ عبدی در هَسسبت آهَسش عبلی اهىبى پذیز  خَاّذ ثَد.

-1402داًشجَی هیْوبى جذیذ در سبل تحظیلی پذیزش  سشی ٍاهىبًبت رفبّی ایي داًشگبُ،: ثِ دلیل ووجَد فضبی آهَتذوز
     .ثَدخَاّذثِ طَرت هحذٍد  1401

ٍ ثب درخَاست ًَع هیْوبى دائن  عجك هظَثِ شَرای آهَسشی داًشگبُ ٌّزاطفْبى درخَاست  هیْوبى دائن لبثل ثزرسی ًیست
تزم  4خَد را هجٌی ثز دٍ ًیوسبل هیْوبًی توذیذ هیْوبًی ٍ اًتمبلی )پس اس هخبلف هی گزدد. داًشجَیبى هی تَاًٌذ درخَاست 

    هیْوبًی  ٍ احزاس شزایظ داًشگبُ( ثجت ًوبیٌذ.
ثزای ثجت درخَاست تَسظ هتمبضیبى دارای  1401اردیجْشت  31فعبل خَاّذ شذ ٍ تب  اردیجْشت تبریخ اٍل سهبى ثجت ًبم اس

تیزهبُ ٍ اظْبر  15خزداد تب  یىنهْلت اظْبرًظز داًشگبُ ّب ٍ هَسسبت ثِ عٌَاى هجذأ اس تبریخ شزایظ خبص اداهِ خَاّذ یبفت. 

 خَاّذ ثَد. سبل جبری هزداد 31تیزهبُ تب  16ًظز داًشگبُ ّب ٍ هَسسبت ثِ عٌَاى همظذ اس تبریخ 

 لیٌه راٌّوبی وبهل ثجت درخَاست، در طفحِ لَاًیي ٍ همزرات سبهبًِ هَجَداست.

داًشجَیبى  هحتزم ّوچٌیي درطَرت داشتي ّزگًَِ سَال یب هشىل درخظَص سبهبًِ  اس لسوت پشتیجبًی سبهبًِ درخَاست 

  خَدرا ارسبل ًوبیٌذ.

در داًشگبُ هجذأ  1401-1402اس ًیوسبل اٍل سبل تحظیلی  ی وِ در تزم ّبی گذشتِ در ایي داًشگبُ هیْوبى ثَدُ ٍداًشجَیبً

 است. ثب ایي داًشگبُ تسَیِ حسبةاًجبم هشزٍط ثِ ، داًشگبُ آى ذ، ارسبل ریشًوزات ثِ هشغَل ثِ تحظیل هی شًَ

عجَر ثِ  درطَرتی وِ لجال اس خذهبت سبهبًِ سجبد استفبدُ ًىزدیذ، اثتذا ثبیذ ثجت ًبم وزدُ ٍ پس اس دریبفت وذ وبرثزی ٍ رهش

 .هْوبًی ثجت ًوبییذدرخَاست اًتمبلی ٍادارُ ول داًشجَیبى داخل  بهبًِ سجبدس ًِ سجبد ٍارد شذُ،  سپس اس هٌَی خذهبتهببس

داًشجَیبًی وِ ثِ ّز دلیلی اس ّز وذام اس خذهبت سبهبًِ سجبد استفبدُ وزدُ اًذ ٍ یب سبلْبی گذشتِ تمبضبی هیْوبًی ٍ اًتمبل 

 .  ٍارد ٍ درخَاست را ثجت ًوبیٌذ ،را ثجت ًبم وزدُ اًذ هی تَاًٌذ ثب وذ وبرثزی ٍ رهش عجَر لجلی خَد

 -وویسیَى هَارد خبص –سبهبًِ سجبد اس هسیز  را )تمبضبی خَد هی تَاًٌذ ، اًتمبلی تَام ثب تغییز رشتِداًشجَیبى هتمبضی 

 پیگیزی ًوبیٌذ.ًتیجِ را ٍ  ثجتریشًوزات ٍ هستٌذات  ثب الظبق ( گشیٌِ هیْوبى ٍ اًتمبل

طَرت  هشخض شذى هی شَد ٍ در یتِ ًمل ٍ اًتمبل ثزرسی ثِ درخَاست  هتمبضیبى در ووتوبهی هستٌذات ٍ هذارن هزثَط 

  لَیت ثزرسی خبرج هی شَد.ٍهسئَلیت عَالت آى ثِ عْذُ هتمبضی است ٍ اس ا ، ّزوذام اس هستٌذاتعذم احزاس طحت 

داًشگبُ ٌّز ٍ شَد  اعالم هی ، تحمیمبت ٍ فٌبٍری در سبهبًِ سجبد ثجت ٍَاست ّب عجك سهبًجٌذی ٍسارت علَمًتبیج درخ

ًتبیج درخَاست ّبی ًمل ٍ اًتمبل را در داًشگبُ ٌّز اطفْبى .اطفْبى اس پبسخ گَیی حضَری ثِ هتمبضیبى گزاهی هعذٍر است

ضوي ایٌىِ  .از ارسال نتایج به صورت مکاتبه معذور است  سهبى تعییي شذُ طزفب در سبهبًِ اعالم خَاّذ وزد ٍ

 ًظز لبثل ثزرسی ًوی ثبشذ.درخَاست ّبی تجذیذ 

 

 ٌّز اطفْبى ادارُ آهَسش داًشگبُ                                                                            
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