
  باسمه تعالي

  1اطالعيه شماره 
  
  
  

  متن خبر 
  متقاضيان انتقال به صورت ميهمان در دانشگاه تهران در مقاطع كارشناسي پيوسته و دكتري عمومي دامپزشكي قابل توجه 

  1395-96در سال تحصيلي 
  

هرگونه تقاضاي انتقال معذور مي باشد و تقاضاهاي ارسالي در اين ارتباط مورد رسيدگي  پذيرشدانشگاه تهران از  -1
 .قرار نمي گيرند 

  هماني در دانشگاه يبايد ضمن پرداخت هزينه رسيدگي به درخواست مهماني يدانشجوي متقاضي م         ثبت نام -2
   انتقال  دارك مربوط به مواردي را كه در سامانه نقل ومبايد ) 2طبق اطالعيه شماره ( تهران و.....        ازطريق 

  ميهماني را در تاريخ هايو مستندات مربوط به داليل  نمودهانتقال مطرح به عنوان علت وزارتخانه      سامانه دانشگاه 
   . نمايددرسامانه دانشگاه بارگذاري اعالم شده در اطالعيه دانشگاه تهران                               

؛ كارشناسي ناپيوسته هماني مقطع يمتقاضي مدانشگاه تهران از پذيرش و بررسي درخواست هاي دانشجويان  -3
 ،غيرانتفاعي ، علمي كاربردي ، فني حرفه اي؛ كارشناسي مقطع  ،پيوسته كارشناسي مقطع نوبت دوم دوره 

ها در دانشگاه تهران به علت عدم داير بودن اين دوره نيمه حضوري و غير حضوري ،  اسالمي دانشگاه آزاد
   .معذور است 

با معدل ) از دروس دوره تحصيلي ( واحد درسي  14گذراندن حداقل  منوط بههمان يدانشجوي مبررسي درخواست  -4
  . مي باشد در دانشگاه مبداء  13/-كل حداقل 

دانشجوي متقاضي كامالً با عنوان رشته مندرج در دفترچه انتخاب رشته سازمان  عنوان رشته ضروري است -5
  . باشد  منطبق دانشگاه تهران)  2دفترچه شماره ( سنجش آموزش كشور در سال مربوط 

دانشگاه . به صورت دقيق رعايت گردد  مبداءزمان بندي ورود اطالعات از سوي دانشجويان متقاضي و دانشگاه هاي  -6
 .معذور خواهد بود شده بعد از تاريخ اعالم  رسيدهز رسيدگي به تقاضاهاي تهران ا

وي در پرداخت هزينه انتقال به صورت مهمان ،  دانشجوي متقاضي حايز شرايط يهمانيدر صورت موافقت با م -7
 .الزامي است نيمسال مربوط 

 

  
 

  



  

  باسمه تعالي

  2اطالعيه شماره 

  

 

  مبلغ  دانشجو بر اساس مصوبه هيات رئيسه دانشگاه تهران منوط به واريز رسيدگي به هرگونه درخواست ميهماني -1
بانك ملت شعبه دانشگاه تهران صاحب حساب  5225557690: به شماره حساب  )پانصد هزار ريال ( ريال  000/500/-

مبلغ مذكور صرفاً هزينه بررسي درخواست متقاضيان بوده و پرداخت آن از . معاونت آموزشي دانشگاه تهران مي باشد 
بنابراين مبلغ قابل  ".پذيرش درخواست ميهماني توسط دانشگاه تهران نخواهد بود " به منزله  متقاضي ميهمانيسوي 

 . استرداد نمي باشد 

طريق سامانه انتقال وزارت علوم ، تحقيقات  نيمه دوم مرداد ماه از پس از اعالم نتايج بررسي درخواست هاي ميهماني  -2
  . و فناوري صورت مي گيرد 

تحصيل دانشجوي ميهمان در دانشگاه تهران پس از پذيرش نهايي ، قطع نظر از نوع سهميه ورود و شرايط خاص  -3
 .دانشجويان ، صرفاً با پرداخت شهريه توسط دانشجو طبق جدول ذيل امكان پذير مي باشد 

  

   -روزانه  همان در مقطع كارشناسي پيوستهيمشهريهميزان
  1395-96دكتري عمومي دامپزشكي سال تحصيلي 

هر واحد ثابت  گروه آموزشي رديف
درس 
/ اصلي 

  تخصصي

هر واحد
/ پايه درس 

  نظري

هر واحد
 عموميدرس 

هر واحد درس 
 ،آزمايشگاهي 

  عملي و كارگاهي

 پروژه
دوره 

 كارشناسي

  –علوم انساني   1
   رفتاري علوم

000/450/5  000/935  000/780  000/623  000/623  000/091/1  

  000/400/1  000/779  000/623  000/101/1  000/247/1  000/887/6  كميسيون هنر   2

 –كميسيون هاي فني   3
  كشاورزي - علوم 

000/790/7  000/250/1  000/101/1  000/623  000/779  000/400/1  

دكتري عمومي   4
  دامپزشكي 

000/790/7  000/247/1  000/091/1  000/623  000/779  000/400/1  

 




