
 «درخواست میهمانی نیم سالثبت الکترونیکی راهنمای »

 مخصوص دانشجویان کارشناسی:

د.عمیهمن عوک رسعوعمیهمن عدگرمیعش عدوعصیرتعمیهمن عنیمعسنلعوعوک رسعارائ عی،میهمنندانشجویان عزیایعویه عداتج  عشنت  ععع

ان قنالتعدانشگنهعن ارد.عدرعشقی عمیاردعنینزعش عاخذعمویزعازعسنلعونشس ن عنینزعش عاخذعمویزعکمیسیی عمیاردعخنصعانعکمی  عنقلعوعنیم

شنت .عشرایعکسبعاطالزنتعشیش رعدرعخصیصعروشعدرخیاستعمیهمن عازعاانعمیعکمیسجیی عمیاردعخنصعانعکمی  عنقلعوعان قنالتع

عدوعنهند،عش عکنرت نسعدانشک هعخیدعمراهع عنمنای .

پرونلعسمنعواح عحسنبعکنرشریعخیدعتیا .عاطمی ن عپی اعک ی عک عدرعنیمعسنلععازعطراقعثبتعالک رونیکیعدرخیاستعمیهمننیشرایع

عوغییرعنیمسنل»درستعقرارعدارا عشرایعوغییرعنیمسنلعازعقسمتعشنالیعصفح عوعگیا  ع هنیعننم آاینسعشرعاسنهمچ ینعاس فندهعک ی .ع«

 .عدرعصیرویعک عنینزعش عوم ا عس یاتعدارا عانعش عشنتمیپذارعامکن دانشویان عفعنلععمیهمننیعو هنعشرایدرخیاسجتعععآمیزتجیعثبتع

عهرعدلیلیعدانشوییعفعنلع)درحنلعوحصیل(عنیس ی عههتعاطالععازعوضعیتعشنعکنرت نسعدانشک هعومنسعشگیرا .ع

تیدعیمعراعکلیکعک ی .عصفح عایعک عشنز«عثبتعدرخیاست»گیا  ع«عم اراتعدرخیاست»درعوبعسمتعراستعمطنشقعتکلعزارعشخشع

هن،عپیگیریعویانی عسججنشق عدرخیاسججتعمیعشرایعتججمنسججت.عدرعاانعشخشععدرعآ عشنزهعزمننیعملعومنمعخ منتعالک رونیکیعفعنلتججن

یانی عومیع(«درخواست میهمانی نیم سال)نهایی»هنعوعدرخیاستعه ا عراعثبتعنمنای .عشنعکلیکعرویعثبتعشرایعشخشعدرخیاسجتع

هنیعننم آاینوعرافعت هعشرعاسنسعهنیعنیمعسنلعوعکلعدورهعدارایعمح وداتیعهندرخیاستعه ا یعااوندعک ی .عوع ادعدرخیاست

عشنت  .میعآمیزتی

ع

عثبت»شنعکلیکعرویعگیا  ع زار(عنمناشعدادهعخیاه عت .عدرعاانعتکلععش عصجیرتعخیدکنرعش عصجفح عتجروععدرخیاستع)عمطنشقععع«

اطمی ن عحنصجلعک ی عک عمراحلعشررسجیعتنملعونای عععمیردعنینزعذکرعتج هعاسجت.عععهنیعهن،عمراحلعشررسجیعوعفرمعمح وداتعصجفح ع

خننمعع682ویانی عشنعداخلعمیعم ارگروه،عکنرت نسعرت  عوعم ارعامیرعآمیزتیعوعوحصیالتعوکمیلیعشنت .عدرعصیرتعشروزعمشکل

عومنسعشگیرا .عدک رعثرانعانعکنرت نسعدانشک هع



ع

ازعدانشویان ععقسجمتعاطالزنتعآمیزتجیععتجروععک ی .عسج عععویانی عدرخیاسجتعخیدعراععمیع«ثبتعدرخیاسجتع»شنعکلیکعرویعگیا  ع

شنت  .عهرعس عمیعتید.عاانعس عاطالععتنمل:عم نعدرخیاست،عدانشگنهعمقص ،عنیمعسنلعمیردعدرخیاستعههتعمیهمننیمیعخیاسج  ع

ع دانشجگنهعمقص عوعنیمعسنلعمیردعوقنضنعدقتعک ی عوی عدرعصیرتعات بنهعدرعونا،،عسیس معشعننمعراعشنا عوکمیلعنمنای .عدرعنگنرشع

ننمعدانشگنهعشنا عهمراهعشنعکلم عدانشگنهعوعش عصیرتعکنملعنیت  عتید)عش عز یا ععصجیرتعخیدکنرعش عمعرفیعننم عان قنلعخیاه عداد.ع

عدانشگنهعتهی عشهش ی»مثنلع «ع0010-0011نیمعسنلعونشس ن عسنلعوحصیلیع»نیمعسنلعمیردعوقنضنعراعش عصیرتعم  یعمنن  عنمین عع«(.

ک ی .عدرعصیرویعک عاانعشخشعش عصیرتعان خنبعنیمعسنلعفعنلعشنت عنینزیعش ععونا،«ع0016-0010حصیلیعسنلعاولعسنلعوعنیم»انع

گردد.عشع عازعاطمی ن عازعصحتعاطالزنتعواردعدکم عثبتعدرخیاستعمیعونا،عنیمسنلعنیستعفقطعنیمعسنلعمیردعدرخیاستعان خنب

عکلیکعک ی .



ع

معالزعقنشلعدانلیدعاست.«عدرانفت»فرمعمیهمن عازعشخشععشخشعشع یعخیاهی عتج .ععشنعونای عدکم عاطمی ن عازعارسجنلعدرخیاسجتعواردعع

.علطفنعاانعفرمعراعدقیقعمطنلع عوعش علیستعوعه اتعدقتعتیداستعفرمعمیهمن عنیمعسنلعراعشنعمشیرتعشنعاس ندعراه منعوکمیلعوعامضنع

ع .عنمنایارسنلعوعشنرگیاریعویانی عفرمعوکمیلعت هعوامضنعت هعراعمیعنمنای .عازعدکم عارسنل

ع

ع عازعگردا .عشمیعشع عازعارسنلعفنالعفرمعمیهمننیعنهنایعوکمیلعت هعوعامضنعت هعوعآپلیدعآ عواردعشخشعنهنایعوعوکمیلعدرخیاست

عدقتعدرعهیئینتعدرخیاستعوعاطمی ن عازعصحتعاطالزنت،عرویعدکم عوکمیلعدرخیاستعکلیکعک ی .ع

ع



ع

عثبتعت هعوعرون عانونمعمراحلعراعمشنه هعک ی هنیعویانی علیستعدرخیاستمیعازعطراقعشخشعپیگیریعدرخیاست

ع

رعشخشعزاعدرنمنای .عننم عنهنایعمرشیطعش عمعرفیعننم عههتعمیهمننیعمیعشنعکلیکعرویعدکم عپیگیری،عمراحلعانونمعکنرعراعمشججنه ه

عاست:قنشلعدرانفتع

عفرمعنهنایعن یو عدرخیاستعمیهمننی

دونرعنقصعشیدعخیاهشم  عاستعشع عازعو  عدقیق عمو داعشرایعدرانفتعاق امعنمنای .عاانعمعرفیعننم ععدرانفتو ن عو عسجیس معدرعع

نبعننپذارعاست.عمعرفیعننم عش عهمراهعفرمعوقنضنیع هنعاه شنت عک عدرعپنرهعایعازعزمن میعنقضعمرشیطعش عک هنیعداخلیعسیس معسمن

قص عارائ عدهی .عمعرفیعننم عشنا عتنملعامضنعوعمهرآمیزشعشنت .عو ن عو عمیهمننیعوکمیلعتج هع)ش عز یا عپییسجت(عش عدانشجگنهعمععع

خننمعدک رعثرانعانعع682دارایعمهرعوعامضجنعانعمشجخصنتعدرستعنبنت ،عوعدرعورودعاطالزنتعدقتعکنفیعانونمعت هعاستعشنعداخلیععع

عاه عت .کنرت نسن عدانشک هعومنسعشگیرا .عدرعاسرععزمن عمسئل عرفععوعش عمشکالتعپنسخعدادهعخی

ایعدرعاش  اعممکنعاسججت،عدارایعنقصعهنیعم ع دیعشنتجج عک عشنعهمکنریعهم عدانشججویان عقنشلعرفععوعشهبیدعشکنرگیریعهرعسججنمنن 

عنمنای عازعهم عدانشویان عگرانق رعسپنسگیارم.هنعراعشرایعدرانفتعخ منتعشنکیفیتعوعآسن عوحملعمیاست.عازعاانعک عاانعدتیاری

عمیفقعوعپیروزعشنتی .

عدارهعامیرعآمیزتیعوعوحصیالتعوکمیلیا


