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بسمه تعالي

همکاران گرامی
معاونین محترم آموزشی دانشکدهها و پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور

با سالم و احترام،
خواهشمند است با توجه به شروع ثبت نام دوره تابستان ترتيبی اتخاذ فرمائيد در زمان معرفی دانشجوويان متاایجی
مهمان به سایر دانشگاه ها موارد ذيل مورد توجه قرار گيرد:
 از معرفی دانشوويان جهت اخذ واحد به دانشگاههای پيام نور ،آزاد اسالمی ،دورههای نيمه حضوری وغيرحضوری و موازی ساير دانشگاه ها خودداری شود .
 همزمان با معرفی دانشوويان جهت اخذ واحد از ساير دانشگاه های مواز ،رونوشت معرفی نامه فوقالذکر بهمديريت خدمات آموزشی ارسال شود.
 حداکثر واحد قابل اخذ در دوره تابستان ( 9واحد ) است ،یمناً دانشوويانی که همزمان در طرح ضيافت ودوره تابستان ثبت نام می نمايند نيز ملزم به رعایت سقف ( 1واحد ) درسی در دوره تابستان هستند.
 یروريست کارشناسان محترم آموزش دانشکدهها واحدهای درسی دانشوويانی که به صورت مهمان به سايردانشگاه ها معرفی میشوند را در بازه زماني ثبت نام دوره تابستان ( 19خرداد ماه لغایت 19تيرماه ) در
سيستم آموزشی گلستان با گروه ( )33به عنوان "مهمان در دانشگاه ديگر" تعريف و ثبت نمايند (.با توجه به
این نکته که در زمان تعيين شده تنها مرجع ورود اطالعات مذکور ،کارشناسان محترم آموزشي
دانشکده ها هستند خواهشمند است با دقت و برنامهریزی الزم اطالعات مذکور به موقع در سيستم
آموزشي ثبت شوند).
 اخذ دروس مشترک برای دانشوويان دانشگاه از ساير دانشکدهها ،با تاييد گروه آموزشی و اعطاء مووزهای الزمدر سيستم جامع آموزشی دانشگاهی (کنترل های ثبت نام و تعداد واحد برای يک دانشوو ) امکانپذير است.
 -عدم صدور مووز اخذ درس برای دانشوو در ارتباط با اخذ دروس با تداخل ساعت درس و امتحان

 توجه به رعايت پيش نياز و پس نياز دروس مهلت ثبت نام تنها درس باقی مانده (درس معرفی به استاد)در دوره تابستان نيز در زمان شروع ثبت نام دورهتابستان است.
 از معرفی همزمان دانشجو برای مهماني به دانشگاه های مختلف جدا" خودداری شود. دروس اخذ شده دانشوو بصورت مهمان بايد منطبق با دروس پيشنهادی مورد تائيد دانشکده باشد. دانشجویاني که جهت اخذ واحد به سایر دانشگاه ها معرفي می شوند در صورتی که به هر دليلی موفقبه اخذ واحد نشوند ،الزم است اصل معرفي نامه اخذ شده از دانشکده را عينا" به دانشکده عودت نمايند.

دانشگاه شهيد بهشتي

تاريخ6031/30/61 :
شماره/033/1636 :د
پيوست_ :ندارد_

تهران 1349393811
اوین

تلفن13391 :

 در خصوص دانشجویان خارجي بورسيه که تاایای مهمان در ساير دانشگا های دولتی را دارند ،با توجه بهنامه سازمان امورد انشوويان که قبالً طی نامه شماره /033/6201د مورخ  6031/6/00ارسال شده است ،هزينه
اخذ درس به صورت مهمان ،به عهده دانشوو است.
 دانشوويان ساير دانشگاهها که در نيمسال های گذشته و جاری به صورت مهمان (اعم از مهمان مبناء ،مهمانکامل و مهمان دائم) در اين دانشگاه پذيرفته شده اند ،یروريست جهت انتخاب واحد دوره تابستان با مطالعه
راهنمای پذيرش دانشوويان مهمان ترم تابستان مودداً به سيستم آموزشی گلستان مراجعه و شماره
دانشوويی جديد اخذ نمايند .بديهی است در صورت عدم رعايت مراتب فوق الذکر عواقب به عهده دانشوو
است.
پيشاپيش از همکاری و مساعدت جنابعالی و ساير همکاران گرامی سپاسگزاری می شود.

