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 نکات مهم در مورد میهمانی و انتقال و تغییر رشته در دانشگاه سیستان و بلوچستان

دسخَاست هیْوبًی تٌْب یک ببس دس سبل بشای حذاکثش دٍتشم ٍ فقط اص طشیق سبهبًِ خذهبت آهَصضی ٍصاست علَم دس ببصُ  .1

پزیش  ببضذ ٍ ضشٍع هیْوبًی فقط اص ًیوسبل اٍل ّش سبل تحػیلی اهکبى صهبًی هطخع ضذُ تَسط ٍصاستخبًِ قببل اسایِ هی

 است.

ببضذ. دسخَاستْبی  داًطگبُ سیستبى ٍ بلَچستبى قببل بشسسی ًوی بهدس ًیوسبل دٍم تحػیلی ّیچ گًَِ دسخَاست هیْوبًی  .2

پزیشش ًذاسًذ دس غَست اسائِ هذاسک دال بش خبظ بَدى قببل اسجبع بِ کویسیَى  ّبی دیگش کِ هوبًعت هیْوبًی بِ داًطگبُ

 هَاسد خبظ ّستٌذ.

توذیذ هیْوبًی دس ًیوسبل دٍم خبسج اص سبهبًِ ٍصاست علَم ٍ دس ببصُ صهبًی خبظ هطببق تقَین آهَصضی داًطگبُ اًجبم  .3

 ضَد.  هی

ضَد سا  طگبُ سیستبى ٍ بلَچستبى اص طشیق اداسُ آهَصش اسجبع هیتَاًٌذ دسخَاستْبی هیْوبًی بِ داً ّب تٌْب هی داًطکذُ .4

بشسسی ًوَدُ ٍ اص بشسسی دسخَاستْبی هستقین داًطجَ ٍ یب اسجبع ضذُ تَسط هشاجع غیش هسئَل کِ خبسج اص سًٍذ قبًًَی 

 ببضذ خَدداسی فشهبیٌذ. هی

قیوبً اص داًطجَ دسیبفت ٍ بشسسی ًوَدُ ٍ دس غَست تَاًٌذ دسخَاستْبی هیْوبًی بِ داًطگبّْبی دیگش سا هست ّب هی داًطکذُ .5

 ّبی جذاگبًِ بشای ّش داًطجَ اسجبع دٌّذ. هَافقت بِ اداسُ آهَصش بَسیلِ ًبهِ

ای سا چک کشدُ ٍ سعبیت ًوبیٌذ. کسب حذاقل هعذل  دس بشسسی دسخَاستْبی هیْوبًی داًطکذُ ّب هَظفٌذ ضشایط آییي ًبهِ .6

دسغذ هیْوبًی ًسبت بِ داًطجَیبى ٍسٍدی دٍسُ هْوتشیي ضشایطی ّستٌذ  2۲عبیت سقف تشم هیْوبًی ٍ س 4ٍ حذاکثش  13

 کِ ببیذ سعبیت ضًَذ.

ّب اٍلَیتْبی  دسغذ ببضذ ٌّگبم بشسسی دسخَاستْب دس داًطکذُ 2۲دس حبلتیکِ تعذاد هتقبضیبى هیْوبًی بیص اص ظشفیت  .7

 هزکَس دس آییي ًبهِ هیْوبًی ٍ اًتقبل سعبیت ضَد. 

دسغذ ٍ سبیش ضشایط تػوین  2۲ًبهِ هَاسد خبظ ّستٌذ بب سعبیت ظشفیت  یکِ هتقبضیبى هیْوبًی هطوَل آییيدس حبلت .8

 گیشی دس هَسد آًْب بب ّوبٌّگی بِ کویسیَى هَاسد خبظ ٍاگزاس ضَد.

تَاًٌذ  اًذ دس غَست احشاص ضشایط هی تشم دس داًطگبُ دیگش هیْوبى بَدُ 4داًطجَیبى داًطگبُ سیستبى ٍ بلَچستبى کِ  .9

 دسخَاست هیْوبى دائن یب اًتقبل بِ آى داًطگبُ دادُ یب بِ داًطگبُ سیستبى ٍ بلَچستبى بشگشدًذ.

تَاًٌذ دسخَاست  اًذ دس غَست احشاص ضشایط هی تشم دس داًطگبُ سیستبى ٍ بلَچستبى هیْوبى بَدُ 4داًطجَیبًی کِ  .1۲

ایط خبظ هَجَد دسخَاست اًتقبل بِ داًطگبُ سیستبى ٍ بلَچستبى هیْوبى دائن دادُ یب بِ داًطگبُ هبذاً بشگشدًذ. بٌب بِ ضش

 ببضذ. فقط دس قبلب هیْوبى دائن قببل بشسسی هی

 ببضذ. دسخَاستْبی تغییش سضتِ دس داًطگبُ اص آرسهبُ ّش سبل اص طشیق اداسُ آهَصش قببل اسائِ ٍ پیگیشی هی .11

یستبى ٍ بلَچستبى دس اسدیبْطت هبُ اص طشیق اداسُ آهَصش قببل دسخَاستْبی تغییش سضتِ تَاًم بب اًتقبل بِ ٍ اص داًطگبُ س .12

 ببضذ.  اسائِ ٍ پیگیشی هی

اص داًطگبُ سیستبى ٍ بلَچستبى بِ داًطگبُ دیگش دس غَست اسائِ هَافقت ضوٌی  دسخَاستْبی تغییش سضتِ تَاًم بب اًتقبل .13

   ضَد. هقػذ بب هسبعذت بیطتشی دس اٍلیي فشغت هوکي بشسسی هی


