قابل توجه دانشجویان متقاضی مهمان و انتقال به دانشگاه علم و فرهنگ
(در نیمسال اول تحصیلی )1401-1402
متقاضیان محترم مهمان ،انتقال یا انتقال توام با تغییر رشته به دانشگاه علم و فرهنگ الزم است صرفاً طبق مراحل زیر تا تاریخ  6شهریور ماه 1401
درخواست خود را به صورت الکترونیکی برای نیمسال اول تحصیلی  1401-1402به شورای بررسی موارد خاص ارایه نمایند.
مرحله اول :تهیه و تکمیل مدارک مورد نیاز:
الف) نامه موافقت دانشگاه/مؤسسه مبدأ مبنی بر درخواست مهمانی/انتقالی
ب) کارنامه کلی دوران تحصیلی (ریز نمرات تمامی ترمهای تحصیلی گذرانده شده)
ج) تکمیل فرم اطالعات متقاضیان مهمان و انتقال به نشانی:
 QRکد فرم اطالعات مهمان و انتقال

تذکر  :1نامه موافقت دانشگاه/مؤسسه مبدأ باید دارای مهر ،امضا و شماره ثبت دبیرخانه آن دانشگاه/مؤسسه باشد.
تذکر  :2در صورت نقص و یا عدم ارائه حتی یکی از مدارک یاد شده ،درخواست دانشجو در جلسه شورای بررسی موارد خاص قابل طرح نخواهد بود.
تذکر  :3در صورت عدم ثبت نمرات نیمسال گذشته(نیمسال  )400-2کارنامه تحصیلی را بدون ثبت نمرات نیمسال مذکور ارسال نمایید.
تذکر  :4درخصوص ثبت درخواست انتقال دائم و یا انتقال دائم توام با تغییر رشته نخست با دبیرخانه شورای بررسی موارد خاص این دانشگاه به شماره
 44238171-5داخلی  356آقای غزنوی تماس حاصل نموده و از احراز امکان و شرایط ثبت درخواست اطمینان حاصل نمایید.
تذکر  :5در صورت اتمام مهلت معین شده متقاضی تا تاریخ ( 1401/06/26پیش از زمان حدف و اضافه) فرصت دارد درخواست خود را طبق مراحل یاد
شده به شورای بررسی موارد خاص ارسال نماید.
مرحله دوم :اسکن مدارک باال و ارسال از طریق سایت ثبت درخواست مهمان/انتقال دانشگاه علم و فرهنگ
در چارچوب زیر:

به آدرس

الف) فایلهای اسکن شده فقط در قالب فایل

باشد.

 QRکد سایت ثبت درخواست

ب) نام فایلها با عنوان "نام و نامخانودگی" فرد متقاضی نامگذاری شود.
نامه موافقت با مهمانی/انتقال از دانشگاه/مؤسسه مبداء

ریز نمرات تحصیلی

فرم اطالعات متقاضیان مهمان و انتقال

 مثال:
نحوه بررسی درخواست و اعالم نتیجه:

 .1طرح و بررسی درخواست متقاضی در "شورای بررسی موارد خاص دانشگاه علم و فرهنگ"
 .2اعالم نتیجه درخواست ،حداکثر تا تاریخ 1401/06/14از طریق پیامک یا پست الکترونیکی به شخص متقاضی اطالع رسانی خواهد
شد .شایان ذکر است در صورت ارسال درخواست پس از مهلت اولیه نتیجه درخواست تا تاریخ  1401/07/03اعالم خواهد شد.
 .4الزم است دانشجو برای انجام انتخاب واحد طبق تقویم آموزشی مندرج در سایت دانشگاه به آدرس

اقدام نماید.

دبیرخانه شورای بررسی موارد خاص
دانشگاه علم و فرهنگ
 16خرداد ماه 1401

دانشجو

دانشگاه علم و فرهنگ
بررسی درخواست متقاضی در "شورای بررسی
موارد خاص دانشگاه علم و فرهنگ"

شروع

اعالم نتیجه درخواست از طریق پیامک یا پست

نامه موافقت

الکترونیکی به دانشجو

دانشگاه مبدا

از طریق سایت ثبت درخواست مهمان/انتقال
دانشگاه علم و فرهنگ به آدرس
http://form.usc.ac.ir/form/view.php?id=49551

تکمیل فرم اطالعات
متقاضیان مهمان و انتقال

موافقت

مخالفت
ریز نمرات
تحصیلی

تحویل نام کاربری و رمز عبور سامانه جامع آموزشی
دانشگاه به دانشجو

تکمیل اطالعات در سامانه جامع آموزشی
دانشگاه و انتخاب واحد در زمان مقرر

پایان

