شیوه نامه انتقال در پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف
(مصوب  15شهریور )1399

 .1دانشجویان متقاضی انتقال به پردیس خودگردان ،باید درخواست خود را در اردیبهشت ماه در سامانه وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری ( )http://mad.saorg.irثبت نمایند.
 .2گذراندن حداقل  30واحد در دو نیمسال در دانشگاه مبدا با ارائه ریز نمرات تایید شده الزامی است.
 .3تنها درخواست هایی مورد بررسی قرار میگیرند که متقاضی آن از دانشگاه های سطح  1با حداقل معدل  16یا از دانشگاه
های سطح  2با حداقل معدل  17باشد.
 .4درخواست های انتقال حداکثر تا پایان نیمسال چهارم تحصیلی دانشجو قابل بررسی است.
 .5واحدهای گذرانده شده در دانشگاه مبدا باید کمتر از  %40تعداد کل واحدهای الزم برای دانش آموختگی باشد.
 .6ثبت نام ابتدا به صورت مهمان در دو نیمسال (باتوجه به شرایط ذکر شده در شیوه نامه مهمانی در پردیس خودگردان) و
احراز شرایط دانشگاه و دانشکده انجام می شود.
 .7در صورتی که دانشجو شرایط اولیه انتقال را داشته باشد ،الزم است دروس خود را در دروه مهمانی با نظر معاون آموزشی
پردیس خودگردان در دانشگاه صنعتی شریف انتخاب کند.
 .8حداقل شروط دانشگاه در دوره مهمانی عبارتند از
الف .گذراندن حداقل  24واحد پایه و تخصصی در دو نیمسال مهمانی در دانشگاه صنعتی شریف
ب .در دو نیمسال مهمانی در دانشگاه صنعتی شریف ،معدل دانشجو در دروس پایه و تخصصی اخذ شده از معدل کل
میانگین کالس در همان درس-گروه باالتر باشد
 .9دانشکده ها نیز می توانند شرایطی عالوه بر شرایط کلی دانشگاه جهت پذیرش دانشجو به صورت انتقالی وضع و اعمال
کنند .الزم است دانشجوی واجد شرایط ،قبل از مهمانی شرط مورد نظر دانشکده را استعالم کند.
 .10در صورت احراز شرایط فوق ،ارائه مدارک تایید شده انتقال از دانشگاه مبدا ضروری است.
 .11در صورت احراز شرایط و پذیرش انتقال توسط دانشکده و تایید کمیسیون موارد خاص دانشگاه صنعتی شریف دانشجو
مشابه سایر دانشجویان عادی دانشگاه ادامه تحصیل خواهد داد.
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