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 .1دانشجویان متقاضی در پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف باید درخواست خود را در اردیبهشت ماه برای دو نیمسال (نیمسال
اول و دوم سال تحصیلی) در سامانه ( )http://mad.saorg.ir/edusثبت نمایند.
 .2پس از اعالم موافقت دانشگاه مبدا در سامانه وزارت علوم ،درخواست مهمانی قابل بررسی خواهد بود.
 .3درج کارنامه کامل و لیست دروس مورد تایید دانشگاه ،در سامانه وزارت علوم ضروری است.
 .4تنها درخواست هایی مورد بررسی قرار میگیرند که متقاضی آن از دانشگاه های سطح  1با حداقل معدل  16یا از دانشگاه های سطح 2
با حداقل معدل  17باشد.
 .5متقاضی موظف است مدارک خود در سامانه را در نیمه دوم مردادماه به روز رسانی نماید.
 .6پردیس خودگردان پس از بررسی مدارک نتایج پذیرش مهمانی را در نیمه اول شهریور ماه اعالم می نماید .متقاضی باید بر اساس
تقویم تحصیلی دانشگاه صنعتی شریف ،در زمان ثبت نام ابتدا به اداره آموزش پردیس خودگردان مراجعه نماید.
 .7حداکثر واحد قابل اخذ در هر نیمسال برای دانشجوی مهمان  15واحد است .فهرست (دروس انتخابی مورد تایید دانشگاه) قطعی نبوده
و در هنگام ثبت نام ،انتخاب واحد با شرایط پردیس خودگردان صورت می گیرد.
 .8مسئولیت اخذ موافقت دانشگاه مبدا با فهرست دروس اخذ شده بر عهده دانشجوی مهمان است.
 .9اخذ دروس دارای ظرفیت محدود توسط دانشجوی مهمان ،تنها در صورت وجود ظرفیت آزاد و با موافقت معاون آموزشی پردیس
خودگردان میسر است.
 .10در صورت مشروطی دانشجو در یک نیمسال ،امکان ادامه مهمانی در نیمسال بعد وجود ندارد.
 .11تحصیل دانشجو در دوره مهمانی از جمله حذف اضطراری یا پزشکی دروس ،تابع قوانین دانشگاه صنعتی شریف خواهد بود.
 .12دانشجوی مهمان موظف به پرداخت شهریه مطابق با تعرفه های پردیس خودگردان (مطابق با سال مهمان شدن) خواهد بود.
 .13حداکثر نیمسال های مهمانی در پردیس خودگردان دو نیمسال است.
 .14پیش از شروع مهمانی در پردیس خودگردان ،گذراندن دو نیمسال تحصیلی در دانشگاه مبدا الزامی است.
 .15انتخاب واحد دانشجویان مهمان ،پس از انتخاب واحد دانشجویان پردیس خودگردان خواهد بود.
 .16باتوجه به نامشخص بودن معدل در فاصله بین دو نیمسال ،در نیمسال دوم (بهار) سال تحصیلی ،مهمان جدید پذیرفته نمی شود.
 .17شهریه دانشجویان مهمان بر اساس سال پذیرش محاسبه می شود و در صورت وقفه تحصیلی برای دانشجویان مهمان موقت ،شماره
دانشجویی جدید صادر نمیشود ولی محاسبه شهریه بر اساس نیمسال پذیرش جدید خواهد بود.
 .18دانشجویانی که از پردیس بین الملل کیش به پردیس خودگردان یا بالعکس مهمان می شوند در ترم اول باید شهریه ثابت را به مبدا و
شهریه متغیر را براساس ضوابط و مقررات در پردیس مقصد و به حسابی که پردیس مقصد اعالم می کند پرداخت نمایند در صورت
تمدید وضعیت مهمانی در ترم های بعد باید عالوه بر شهریه متغیر شهریه ثابت مبدا و مقصد را نیز پرداخت نماید.
 .19پردیس خودگردان مهمانی دائم از دانشگاههای دیگر نمیپذیرد.
معاونت آموزشی پردیس تهران

