تسوِ تؼالی

اطالعیه مهمان ،انتقال و انتقال توام باتغییر
رشته برای
سال تحصیلی 1396-97

تِ اطالع کلیِ زاًشجَیاى کارزاًی ،کارشٌاسی ًاپیَستِ ٍ کارشٌاسی هتقاضی هْواى ٍ اًتقال تزای
سال تحصیلی  1396-97اس زاًشگاُ تَػلی سیٌا تِ سایز زاًشگاّْا ٍ تالؼکس هی رساًس:
زرذَاست هْواى ٍ اًتقال صزفا اس طزیق ساهاًِ ذسهات آهَسشی ٍسارت ػلَم ،تحقیقات ٍ فٌاٍری
تِ آزرس ایٌتزًتی  http://mad.saorg.irاًجام هی شَز لذا اس هزاجؼِ حضَری تِ ازارات
آهَسش ذَززاری ًواییس.
تذکزات هْن:
- 1سهاى ثثت تقاضاّا زر ساهاًِ اس  96/2/1لغایت  96/2/31هی تاشس لذا تا تَجِ تِ حجن
تاالی تقاضا زر رٍسّای آذز ،السم است زر اسرع وقت ًسثت تِ ثثت زرذَاست ذَز اقسام
ًواییس.
- 2کلیِ مدارک و مستندات پزشکی تایس زر سایت تارگذاری(آپلَز) شسُ تاشس ٍ ّیچ گًَِ
هسرک کاغذی ٍ زستی تحَیل گزفتِ ًوی شَز.
- 3زاًشجَیاًی کِ زر ًیوسال دوم سال تحصیلی  1395-96زر ایي زاًشگاُ یا زیگز زاًشگاُ
ّا هْواى تَزُ اًس ٍ هتقاضی توسیس هْواًی ذَز هی تاشٌس ًیش السم است زرذَاست ذَز
را زر سامانه هذکَر ثثت ًوایٌس.
- 4کلیِ زاًشجَیاى هْواى هلشم تِ پززاذت شْزیِ طثق تؼزفِ هصَب هی تاشٌس.

- 5تز اساس ترشٌاهِ شوارُ  41/4/18734/60073هَرخ ٍ 91/7/3سارت هتثَع زاًشجَیاى
زٍرُ رٍساًِ هتقاضی اًتقال تِ زاًشگاُ زیگز ،چٌاًچِ زر آسهَى سزاسزی

حسًصاب ًوزُ

قثَلی زٍرُ رٍساًِ زاًشگاُ هقصس را کسة ًوَزُ تاشٌس تِ صَرت رٍساًِ هٌتقل هی گززًس
زر غیز ایٌصَرت زر قالة شثاًِ پذیزش ذَاٌّس شس.
- 6هْواى شسى اس زاًشگاُ تَػلی تِ زاًشگاُ ّای پیام ًَر ٍ آساز ٍ غیز اًتفاػی هوٌَع هی
تاشس.
- 7طثق هصَتِ شَرای آهَسشی ،هْواًی زاًشجَیاى زاًشگاُ زرزٍرُ ّای هجاسی زیگززاًشگاُ
ّا ًیشهوٌَع هی تاشس.
- 8زاًشجَیاى هتقاضی انتقال زرصَرت زاشتي سابقه مهمانی( حساقل  4نیمسال متوالی)
ٍ کسة حساقل معدل السم تز اساس آییي ًاهِ هْواًی ٍ اًتقال ،اهکاى ثثت تقاضای اًتقال
ذَاٌّسزاشت.
- 9کلیِ زاًشجَیاى زاًشگاُ کِ زر ًیوسال ّای گذشتِ زر سایززاًشگاُ ّاهْواى تَزُ اًس زر
صَرتی تازرذَاست هْواًی هَافقت ذَاّسشس کِ کلیِ ًوزات ایشاى تا پایاى ًیوسال اٍل
سال تحصیلی ٍ1395 -96اصل ٍزرکارًاهِ ثثت شسُ تاشس.
- 10زاًشجَیاًی کِ تا هْواًی ایشاى زر ساهاًِ هَافقت هی شَز السم است زر ذَاست ذَز را
زر ساهاًِ گلستاى ًیش ثثت ًوایٌس زرغیز ایٌصَرت فزم فیشیکی تاییس هْواًی ٍ ٍاحس
ّای زرسی پیشٌْازی جْت ارائِ تِ زاًشگاُ هقصس تِ ایشاى تحَیل ًرَاّس شس.
تثصزُ :رٍش ثثت زرذَاست هذکَر زر سهاى هقزر ،اس طزیق اطالػیِ ّای تؼسی اػالم
ذَاّس شس.
- 11هتقاضیاى انتقال توام با تغییررشته هی تایست اس تارید

 96/2/1تا  96/2/31فزم

زرذَاست را اس ازارُ آهَسش زاًشکسُ زریافت ٍ پس اس زرج هشرصات ٍکسرشتِ هحل ٍ
ًام رشتِ ٍ زاًشگاُ هَرز ًظز تا هزاجؼِ حضوری تِ هسیزیت اهَرآهَسشیٍ-احس پذیزش
ٍثثت ًام ،شرصاً هزاحل السم را پیگیزی ًوایٌس.

- 12تا تَجِ تِ تزگشاری ترم تابستان زر ایي زاًشگاُ ،السم است تا زاًشجَیاى تِ اطالػیْْای
تؼسی ٍ تقَین آهَسشی آى کِ هتؼاقثاً اػالم ذَاّس شستَجِ ًوایٌس.
- 13زاًشجَیاى هتقاضی هْواًی زرتزم تاتستاى زرزیگز زاًشگاّْا هی تَاًٌساستارید 96/04/01
لغایت  96/4/31زرذَاست ذَز را اس طزیق ازارُ آهَسش زاًشکسُ هزتَطِ پیگیزی ًوایٌس.
ً- 14ظز تِ ایٌکِ اطالػات ٍ هقزرات هْن اس طزیق پزتال هسیزیت اهَر آهَسشی تِ آزرس
ایٌتزًتی ( http://em.basu.ac.irپزتال زاًشگاُ تَػلی سیٌا-ذسهات الکتزًٍیک-
هسیزیت اهَرآهَسشیٍ -احس پذیزش ٍ ثثت ًام) ٍ زاًشگاُ تَػلی سیٌا تِ آزرس ایٌتزًتی
 http://basu.ac.irاػالم ذَاّس شس لذا کلیِ زاًشجَیاى هتقاضی اًتقال ٍ هْواًی،
هَظفٌس اطالػیِ ّای هزتثط را پیگیزی ًوایٌس .تسیْی است ػسم اطالع اس قاًَى هاًغ
اجزای آى ًرَاّس تَز.

هسیزیت اهَر آهَسشی زاًشگاٍُ-احس پذیزش ٍ ثثت ًام

