بسمه تعالی

اطالعیه ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان مهمان و انتقال از دانشگاه بوعلی سینا به سایر دانشگاه های کشور و
بالعکس
 -1قابل توجه دانشجویان مهمان و انتقال از دانشگاه بوعلی سینا به
سایر دانشگاه های کشور
 1-1دانشجویانی که با مهمانی آنها از سوی دانشگاه مقصد در سامانه ،موافقت شده است الزم است طبق راهنمای تصویری
پیوست از تاریخ  96/6/4نسبت به ثبت درخواست مهمانی و انتخاب واحد خود در سامانه گلستان(پیشخوان) دانشگاه
اقدام نمایند.
تذکر :در صورت عدم درج درخواست مهمانی و انتخاب واحد ،ادارات آموزش از تحویل فرم فیزیکی(دست نویس) معذور می باشند.
 2-1پس از ثبت درخواست خود و حصول اطمینان از تایید نهایی آن( از طریق گردش کار در پیشخوان سامانه گلستان)
جهت دریافت تاییدیه برای دانشگاه مقصد به واحد پذیرش و ثبت نام واقع در سازمان مرکزی-طبقه همکف(اتاق )48
مراجعه نمایند.
تذکر :عدم ثبت درخواست در سامانه گلستان و یا عدم مراجعه جهت دریافت تاییدیه آن به منزله عدم مراجعه دانشجو در نیمسال
اول  1396-97می باشد.
 3-1پس از تحویل نامه مذکور به دانشگاه مقصد و انجام انتخاب واحد در آن دانشگاه ،تاییدیه آن را از دانشگاه مذکور دریافت و
در اسرع وقت به اداره آموزش دانشکده محل تحصیل خود تحویل دهند.
 4-1الزم است در پایان هر نیمسال ،ریزنمرات تایید شده خود را از دانشگاه مقصد دریافت و جهت درج نمرات در کارنامه ،به این
دانشگاه ارسال نمایند.
تبصره مهم :دانشجویان این دانشگاه که متقاضی مهمان یا انتقال به سایر دانشگاه های کشور بوده و از ثبت نام در سامانه وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری جامانده اند الزم است درخواست خود را به روش فوق ( بندهای  1-1تا  )1-4در سامانه گلستان
دانشگاه ثبت و اقدام نمایند.
 5-1از آنجائیکه موافقت با مهمانی در سامانه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری برای دو نیمسال سال تحصیلی  1396 -97می
باشد ،در صورت انصراف از مهمانی در دانشگاه مقصد ،الزم است کتباً درخواست خود را به واحد پذیرش وثبت نام
تحویل و مجوز انتخاب واحد دریافت نمایند.
 6-1دانشجویانی که با انتقال ایشان در سامانه ،موافقت شده است الزم است ،ابتدا نسبت به ارائه ریزنمرات تایید شده دوره
مهمانی خود و ثبت آن در کارنامه این دانشگاه اقدام نمایند.
 7-1دانشجویانی که با مهمانی دائم یا انتقال ایشان در سامانه ،موافقت شده است الزم است از دانشگاه مقصد نامه تایید آن
را دریافت و در اسرع وقت به واحد پذیرش و ثبت نام تحویل دهند.

 -2قابل توجه دانشجویان مهمان و انتقال از سایر دانشگاه های کشور به
دانشگاه بوعلی سینا
 1-2دانشجویانی که با مهمانی ایشان در این دانشگاه در سامانه ،موافقت شده و قبال سابقه مهمانی در این دانشگاه را دارند
الزم است بر اساس تقویم آموزشی ،با همان شماره دانشجویی ،نسبت به انتخاب واحد خود اقدام نمایند.
 2-2دانشجویانی که با مهمانی ایشان در سامانه ،موافقت شده و تاکنون در این دانشگاه مهمان نبوده اند الزم است با دردست
داشتن اصل و روگرفت شناسنامه ،کارت ملی ،دوقطعه عکس در تاریخ  96/6/8به واحد پذیرش و ثبت نام واقع در
سازمان مرکزی دانشگاه -طبقه همکف(اتاق  )48مراجعه نمایند.
 3-2به کلیه دانشجویان ،پس از اتمام مهلت حذف و اضافه تاییدیه موافقت با مهمانی و انتخاب واحد داده خواهد شد که زمان
دقیق آن از طریق اطالعیه و در همین سایت اعالم خواهد شد .لذا پیش از موعد مقرر ،این واحد از پاسخگویی در این خصوص
معذور می باشد.
تذکر :مسئولیت انتخاب واحد بر عهده دانشجوی مهمان می باشد لذا قبل از انتخاب واحد در این دانشگاه ،نسبت به دریافت نامه
موافقت با انتخاب واحد از دانشگاه مبدأ( محل تحصیل خود) اقدام نمایید.
 4-2دانشجویانی که با مهمان دائمی یا انتقال ایشان در سامانه ،موافقت شده است الزم است در اسرع وقت نسبت به دریافت
فرم تسویه حساب دوره مهمانی خود اقدام تا ریزنمرات ایشان به دانشگاه محل تحصیل ،ارسال گردد.
تذکر :طبق مقررات ،دانشگاه از تحویل ریزنمرات به شخص ذینفع معذور می باشد.
 5-2الزم است پس از اتمام مهلت انتخاب واحد جهت دریافت تاییدیه موافقت با مهمان دائمی یا انتقالی خود به واحد
پذیرش و ثبت نام مراجعه نمایید ،لذا این واحد ،پیش از موعد مقرر از پاسخگویی در این خصوص معذور می باشد.
 6-2دانشجویانی که با مهمان دائمی یا انتقال ایشان موافقت شده است الزم است در تاریخ مقرر طبق تقویم آموزشی ،نسبت
به انتخاب واحد با شماره دانشجویی مهمانی خود اقدام نمایند.
 7-2دانشجویانی که با انتقال ایشان موافقت شده است ،صرفا تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی 1396-97فرصت دارند تا
ارسال پرونده تحصیلی خود به این دانشگاه را از دانشگاه مبدأ پیگیری نمایند.
 8-2طبق آئین نامه مهمان و انتقال و اعالم امور مالی،کلیه دانشجویان مهمان و انتقال موظف به پرداخت شهریه کامل در زمان
انتخاب واحد می باشند.
تذکر :جهت دریافت پاسخ سواالت مالی خود به حسابداری شبانه ،مراجعه نمایید.
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