
  
  مهمان و انتقال به دانشگاه علم و فرهنگ دانشجويان متقاضيقابل توجه 

  )١٤٠١-١٤٠٢تحصيلي  دومنيمسال  در(

 ١٤٠١ماه  بهمن ١٥تا تاريخ  زير مراحلطبق  الزم است صرفاًبه دانشگاه علم و فرهنگ  انتقال توام با تغيير رشتهيا  انتقالمتقاضيان محترم مهمان،    
  ارايه نمايند. شوراي بررسي موارد خاصبه  ١٤٠١-١٤٠٢تحصيلي  دومبراي نيمسال  حضوريصورت  درخواست خود را به

  

  :مدارك مورد نيازتهيه و تكميل  :مرحله اول
  مبني بر درخواست مهماني/انتقالي مؤسسه مبدأ/الف) نامه موافقت دانشگاه

  هاي تحصيلي گذرانده شده)كارنامه كلي دوران تحصيلي (ريز نمرات تمامي ترمب) 
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  د.باشمؤسسه دانشگاه/دبيرخانه آن شماره ثبت  ، امضا وبايد داراي مهر أمبد مؤسسه/نامه موافقت دانشگاه :١تذكر 
  در جلسه شوراي بررسي موارد خاص قابل طرح نخواهد بود. دانشجو، درخواست شده ياديكي از مدارك حتي در صورت نقص و يا عدم ارائه : ٢تذكر 
  نماييد. تهيه را بدون ثبت نمرات نيمسال مذكور) كارنامه تحصيلي ٤٠١-١در صورت عدم ثبت نمرات نيمسال گذشته(نيمسال  :٣تذكر 
دانشگاه به شماره اين توام با تغيير رشته نخست با دبيرخانه شوراي بررسي موارد خاص  دائم درخصوص ثبت درخواست انتقال دائم و يا انتقال :٤تذكر 

  آقاي غزنوي تماس حاصل نموده و از احراز امكان و شرايط ثبت درخواست اطمينان حاصل نماييد. ٣٥٦داخلي  ٥-٤٤٢٣٨١٧١
(پيش از زمان حدف و اضافه) فرصت دارد درخواست خود را طبق مراحل ياد  ٢٩/١١/١٤٠١در صورت اتمام مهلت معين شده متقاضي تا تاريخ : ٥تذكر 

 نمايد. تحويلشده به شوراي بررسي موارد خاص 
 

  مراجعه حضوري به دانشگاه علم و فرهنگ و انجام مراحل زير: :مرحله دوم

  أموافقت دانشگاه/موسسه مبد نه دانشگاه (ضلع شمال شرقي همكف ساختمان علم) و ثبت نامةمراجعه به دبيرخا) ١

  مراجعه به گروه آموزشي مربوطه و اخذ نظر مدير محترم گروه در فرم اطالعات متقاضيان مهمان و انتقال )٢

 ) تحويل مدارك به دبيرخانه شوراي بررسي موارد خاص (ضلع جنوب شرقي طبقه پنجم ساختمان فرهنگ)٣

  نحوه بررسي درخواست و اعالم نتيجه:

  "دانشگاه علم و فرهنگ شوراي بررسي موارد خاص" درخواست متقاضي دربررسي و طرح . ١
اطالع رساني خواهد  متقاضي شخص به يا پست الكترونيكي از طريق پيامك١٨/١١/١٤٠١حداكثر تا تاريخ  ،عالم نتيجه درخواستا. ٢

  اعالم خواهد شد. ٠٢/١٢/١٤٠١پس از مهلت اوليه نتيجه درخواست تا تاريخ  شايان ذكر است در صورت ارسال درخواست شد.
  اقدام نمايد. http://usc.ac.ir/ آدرسبه  دانشگاهالزم است دانشجو براي انجام انتخاب واحد طبق تقويم آموزشي مندرج در سايت . ٤

  

  
  شوراي بررسي موارد خاصدبيرخانه 

  فرهنگ دانشگاه علم و
  ١٤٠١ ماه دي ٠٨
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