
 قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی 

 گردد. لذا دانشجویان دانشگاه علم و صنعت با توجه به شرایطامسال ترم تابستانی در دانشگاه علم و صنعت برگزار نمی ،پیرو مصوبه شورای آموزشی دانشگاه

  های مورد تائید این دانشگاه اخذ واحد نمایند.توانند در سایر دانشگاهذیل می
 اخذ واحد نماید زبان گروهو  علوم پایه ،معارفگروه دروس تواند  از دانشجو می. 

 تواند فقط یک درس از گروه معارف اخذ نماید.دانشجو می 

  دانشگاه علم و صنعت پس از استعالم از دانشگاه های مقصد نسبت به ثبت نمره اقدام  پذیرفته خواهد شد. آزمونهای حضوریتنها نمرات

 نماید.می

  از  یا ،مردود شدهو در صورتی می تواند اخذ نماید که در ترم جاری یا ترم های قبل این دروس را اخذ کرده دانشجو را  علوم پایهدروس 

 .استفاده کرده باشدحذف درس 

  قابل اخذ در ترم تابستان نمی باشد تربیت بدنیو تخصصی  آزمایشگاه،، عملیدروس. 

  واحد درسی می باشد. 6ترم تابستان  دروس دراخذ حداکثر 

  که شامل:وزارت علوم باشندایید مورد ت 2و  1سطح در و  دولتیدانشگاه های مورد نظر دانشجو باید از دانشگاههای ، 

) دانشگاه اصفهان، تبریز، تربیت مدرس، تهران، شهید بهشتی، فردوسی مشهد، صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، صنعتی خواجه نصیر الدین              

هید لوچستان، شطوسی، صنعتی شریف، عالمه طباطبائی، ارومیه، الزهرا)س(، بوعلی سینا، بیرجند، خوارزمی، رازی کرمانشاه، زنجان، سمنان، سیستان و ب



نابع م کشاورزی و مباهنر کرمان، شهید چمران اهواز، کاشان، گیالن، مازندران، یزد، سهند تبریز، صنعتی بابل، شاهرود، صنعتی شیراز، علوم پایه زنجان، علو

 طبیعی گرگان و هنر (

 دانشجو فقط می تواند در یک دانشگاه اخذ واحد نماید. 

  در غیر اینصورت نمره از سوی دانشگاه مقصد یا تکمیل ظرفیت فرم ارائه شده باید به اداره پذیرش عودت داده شود عدم پذیرشدر صورت ،

 گردد.ثبت میصفر 

  درخواست خود را  توانند، دانشجویان می)مراجعه به سایت دانشگاهها ( بعد از اعالم دانشگاههای مقصدترم تابستان درخواست جهت

 ثبت نمایند. قسمت پیشخوان خدمت  سامانه گلستاندر طبق مراحل زیر 

 ، 3004 ترم مشتمل برو پس از ثبت درخواست خود  ثبت درخواست مهمانی به سایر دانشگاه ها <=سامانه گلستان  پیشخوان خدمت مراجعه به 

 .نماید انتخاب را خود دروس رنگ، آبی آیکن با بایست می درخواست، ایجاد و مدنظر دانشگاه درج واحد، تعداد

 ده و دانشکمعاون آموزشی یا باید به امضاء رئیس  فرم مربوط نسخه(یک )خواست آموزش دانشکده و دریافت برگه در پس از تائید کارشناس

 تایید نهایی به اداره پذیرش و ثبت نام مراجعه نمایید.سپس توسط آموزش دانشکده مهر و امضاء گردد و برای 

 امور آموزش دانشگاه                                                                                                                                           


