فرایند و شرایط پذیرش میهمان در این دانشگاه ،مصوب شورای آموزشی مورخ 1396/12/22
فرایند پذیرش میهمان
. 1دانشججیان متقاض ججهتقنی ج نهتدگتدانش ج هتتججینیت یشججاهت نججیتدگراارججبترججادتگاتدگتاگدن یشججبتق ج هت ج ا تد ت
نن س لت(نن س لتا لت تد متر لتتحصنله)تدگتر ق نهت زاگتتعلام،تتحضنض تت تفن گ تث بتن نی.
.2قاافضبتدانش هتق یات
3تص نمتگن

تدگتقین نبتریق تتآقازتهت تار ست اا طت تت انطتاعالمتتیهتازترا ت احیه تآقازتهت

.4تاگر لتنا نجت تفی ربتدانشجیان متقنی ج مت جهت احجیته تآقازتجهت،تدگتصجاگتنههت احجیه تآقازتجهتنسجت بت جهت
فی ربتاگر لهتنظ تر صجهتداتجاهت تجنیت،تقجهتتااننجیتنظج اتترجادتگات ج ا تت گرجهتقیجیدت جهتقجین نبترجیق تت
آقازتهتدانش هتاعالمتن ننی .ت
.5ث بتنا نجتنی نهتدگتپ ت لت(ر ق نهتج قعتاقاگتدانشیان م)تتارطتقین نبتریق تتآقازته

شرایط بررسی و پذیرش تقاضای میهمان بر اساس ضوابط آیین نامه میهمانی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
رضفتپذن شتدانشیا تقنی ج متدگتهج ترج لتتحصجنلهتق ج نتآنجن تن قجهتاناضج لت تقنیت ج نهت%20تظ فنجبتپجذن شتدانشجیات ج ا تت
1ت

ر لتق لتدگتنظ تگ فاهتتاد.
هتعناامتقث ل:تدگتاگدن یشبت97تظ فنبتپذن شتر لتتحصنله96-97ت هتعناامتقعن گتدگتنظ تگ فاهتتاد.

2

دگتت انطت ا ،تا لانبتقنی متتیمت تقاض ن نهتاربتکهتت انطتر صتذک تتیهتدگتآنن تن قهتقنی نهتگاتداگاتهسانی.
پنشتازتت عتقنی نهتدگتدانش هتتینیت یشاهتگذگانیمت2تنن سج لتتحصجنلهتتدگتدانشج هتق جیا تت ج تگع نجبتکجفتقعجیلتذکج تتجیهت

3

دگتآنن تن قهت تکسبتحیاقلتقعیلتقاگدتنظ ت احیه تآقازتهتالزاقهتارب .ت
*ت ف زنیامتدانشیا تک گکن متدانش ه،تط جنتقصجا تتهنج تتگننسجهتدانشج ه،تدگتصجاگتتقاافضجبتدانشج هتق جیا،تدانشجهیهتقضصجیت
تقع نبتآقازتهت،قهتتااننیتازتنن س لتا لتتحصنلترادت ا 2تتنن س لتط نت اا طتقنی متتانی.
قیتتقنی نهت ا تقض عتک گتن رهت ن ت1تت ت2تنن س لتارب .ت

4

*ت ا تف زنیامتدانشیا تک گکن متدانش هتط جنتقصجا تتهنج تتگننسجهتدانشج ه،تت ینجیتقنی ج نهت ج ا تنن سج لت3ت ت4ت ج تکسجبت
قعیلت الت تازتقن ن ن تقعیلتدانشیان مت گ د ته متر لت ته متگتاهتدگتدانش هتاقه متپذن تارب.

5

گرهتتض

تقنی متدگتنن س لتد متر لتتحصنلهتصاگتتن هتپذن د.

6

دگتصاگتتقش طهتدانشیاتدگتنکتنن س ل،تاقه متاداقهتقنی نهتدگتر لت عیت جادتنیاگد.

7

قسئالنب ارذتقاافضبتدانش هتق یات تفی ربتدگ ستارذتتیهتدگتان تدانش هت هتعییهتدانشیا قنی متارب

8
9
10
 11ت

گرهتتض

تقنی نهتدگتت انطتر صت ا تر لتد متقناطت هتکسبتحیاقلتقن ن ن تقعیلتدگته تگتاهتتحصنلهتارب.

دانشیا تقنی متقاظفت هتگع نبتکلنهت اا طتدانش هتازتج لهتتپ داربتتی نهتط نتقصا هتهن تتاقن تدانش هتارب.
دانش هتتینیت یشاهتدگرااربته تقنی ج نهتدامجمتگاتن جهتپجذن د.تت دگتقجااگدترج صتصج ف تدگراارجبتقاض جن نهت گرجهترااهجیت
تیتکهتجزتچنیتنف ت ت تگ هتآقازتهتق اطهت تنی .ت
الزمتاربت احیه تآقازتهتحیاقلتقعیلتقاگدتنظ تگج هتآقازتجهترجادتگاتتج تآرج تاگدن یشجبتقج هت جهتقجین نبترجیق تتتآقازتجهت
اعالمتن ننی .ت

