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  هاي كارداني و كارشناسي نامه ميهماني و انتقال دانشجويان دورهنامه اجرايي آيينشيوه

  وري، تحقيقات و فناوزارت علوم 10/7/89مصوب 

  

بـه   10/7/89و مـورخ  /18503الذكر كه طـي نامـه شـماره    نامه فوقآيين براساسنامه شيوهاين  :����� ��

طـور يكسـان   بـه  نامههدف از تنظيم آن اجراي دقيق مفاد آيين است ودانشگاهها ابالغ شده تنظيم گرديده

    نامه فوقمنظورآيين استهنامه اشاره شدنامه هر جا به آييندر اين شيوه .باشدهاي دانشگاه ميدر دانشكده

  .باشدمي

  ميهمان شدن: الف

  )صرفاً جهت اطالع همكاران و راهنمايي دانشجويان(: ميهمان مبنا ��

سكونت دائمـي خـانواده دانشـجو در نزديكتـرين محـل بـه        كهدر صورتي ميهمان شدناين نوع 

دانشگاه مقصد باشد مقدور بوده و صرفاً توسط سازمان سـنجش آمـوزش كشـور و بـا مراجعـه بـه سـايت        

  .گرددسازمان و تكميل فرمهاي مربوطه در سايت اجرا مي

و موافقـت   13و كسب ميانگين كل حداقل با گذراندن حداقل يك نيمسال تحصيلي : ميهمان عادي -3

   .گيرددانشگاه مبدأ و مقصد انجام مي

  برنامه زماني

  تاريخ اقدام دانشجو  نيمسال مورد تقاضا
 تاريخ اقدام دانشگاه

  مبدأ

 از طرفاعالم نتيجه 

  دانشگاه مقصد

  نيمسال اول تحصيلي
  ارديبهشت    31  الي 1

  
  خرداد   15  الي 1

  
  يور شهر 10حداكثر تا 

  نيمسال دوم تحصيلي
  آبان   30الي   1

  

   آذر  15  الي 1

  
  دي  15حداكثر تا 

  

بـه دانشـگاه    انارسال ريزنمرات متقاضي جهت زمانيمحدوده و  فوق با توجه به برنامه زماني  : 1-3تبصره

 در خصوص دروس گذرانده دانشجو تا قبل از نيمسال 13، اعمال شرط كسب ميانگين كل حداقل مقصد

باشـد، لـذا   ممكـن مـي  )نمايـد سـال بعـدي مـي   ماي نيرسالي كه دانشجو اقـدام بـه ارائـه تقاضـا بـ     مني(جاري

از طريـق سـايت اينترنتـي سـازمان     (صـرفاً بـراي ميهمـان مبنـا       892براي نيمسـال    89دانشجويان ورودي 

  .دگردتوانند اقدام نموده و ساير انواع ميهماني و انتقال شامل ايشان نميمي) سنجش

ميهمان عادي براي كارشناسي پيوسته حـداكثر سـه نيمسـال و بـراي كارشناسـي ناپيوسـته و         : 2-3تبصره

  .باشدكارداني  حداكثر دو نيمسال مي
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در دو نيمسـال   13كسـب ميـانگين كـل بـاالتر از     صـورت  دانشجوي ميهمان عـادي در : ميهمان دائم -4

  .تواند ميهمان دائم شوددأ و مقصد ميمتوالي در دانشگاه مقصد و با موافقت دانشگاه مب

در ميهمان دائم الزم نيست دانشجو براي تمديد ميهماني به دانشگاه مبـدأ مراجعـه نمايـد و صـرفاً     :تبصره 

  .كارنامه دانشجو در پايان هر نيمسال به دانشگاه مبدأ ارسال خواهد شد

و طبـق   دانشـگاه مبـدأ   بايـد بـا تأييـد    )هاانواع ميماني(اينكه انتخاب واحدهاي دانشجوي ميهمانبا توجه به

و با توجـه بـه تبصـره فـوق، الزم اسـت دانشـگاه مقصـد در        ) نامهآيين 6ماده (شرايط دانشگاه مقصد باشد

ييـد بـه دانشـگاه مبـدأ     حد دانشجوي ميهمان دائم را جهـت تأ خاب واتمهلت مقرر مطابق با جدول زماني ان

يشنياز و سقف واحدهاي مجاز انتخابي براي دانشجو بـر عهـده    در هر حالت رعايت دروس پ. ارسال نمايد

  .باشددانشگاه مقصد مي

  :)انواع ميهماني(شهريه تحصيلي دانشجوي ميهمان -5

 .باشدبه دانشگاه مقصد مي) ثابت و متغيير(دانشجوي روزانه ملزم به پرداخت شهريه شبانه -

به پرداخت شهريه ثابـت و  ه مبدأ، ملزم شبانه عالوه بر پرداخت شهريه ثابت به دانشگادانشجوي  -

 .باشدبه دانشگاه مقصد مي رمتغي

  ):انواع ميهماني(سقف پذيرش و ارسال دانشجوي ميهمان -6

پذيرش دانشـجويان ورودي همـان   % 5/12در هر نيمسال ) انواع ميهماني(دانشجوي ميهمانسقف پذيرش 

الزم است گروههاي آموزشي تعداد پـذيرش كـل دانشـجويان هـر     . باشدمان سال تحصيلي ميرشته در ه

نـام  مربوطه براساس ليست سـازمان سـنجش ثبـت   كه ابتداي سال تحصيلي (اي هر رشته را رورودي خود ب

  .اين تعداد را پذيرش نمايند% 5/12استخراج و صرفاً ) اندنموده

  .همين ترتيب عمل شودميهمان نيز بهدرخصوص ارسال دانشجوي  : 1-6تبصره 

بايست در صـورت پـر شـدن سـقف پـذيرش يـا ارسـال دانشـجوي         گروههاي آموزشي مي:  2-6تبصره 

باشد صراحتاً در فرم درخواست شجو ميكي از داليل مخالفت با درخواست دانميهمان اين مطلب را كه ي

  .درخواست توسط گروه آموزشي قيد گردد درضمن ساير داليل مخالفت نيز بايستي در فرم. قيد نمايند

  انتقال: ب

  :تواند متقاضي انتقال باشددانشجو با احراز شرايط زير مي :انتقال  -7

 در مقطع كارشناسي پيوسته سه نيمسال متوالي ميهمان در دانشگاه مقصد -1

  در مقطع كارداني وكارشناسي ناپيوسته دو نيمسال متوالي ميهمان در دانشگاه مقصد

هـاي همـان سـال و همـان رشـته در      معـدل بـاالتر از ميـانگين معـدل دانشـجويان ورودي     كسب  -2

 .دانشگاه مقصد
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فوق الزم است گروههاي آموزشي در پايان هر نيمسـال بـراي هـر ورودي و     2جهت اجراي بند : تبصره 

يافـت  ورودي را دراختيـار داشـته باشـند تـا پـس از در     -كـل دانشـجويان آن رشـته   هر رشته معدل ميانگين

  .شرط معدل قابل كنترل باشد) البته پس از سه نيمسال ميهماني متوالي(درخواست انتقال دانشجو

  

شرايط مساوي اولويت با دانشجويان  قال و درصورت داشتنتدر تمامي موارد ميهماني و ان :توجه مهم-8

  .دختر است

نامـه  د مـذكور در آيـين  همـان مـوار  : هماني و انتقاليينده دانشجويان مپذيرش واحدهاي گذرا -9

هاي شوراي آموزشـي دانشـگاه   و دستورالعمل) 1376مصوب ارديبهشت (هاي كارداني و كارشناسيدوره

  .نامه نيز به قوت خود باقي استدر اين آيين

  

اسـت،  اي نشـده اشاره تغييررشتهنامه به مبحث كه در  اين آييننظر به اين :در مورد تغييررشتهتذكر -10

هـاي كـارداني و   نامـه آموزشـي دوره  آيـين  58الـي   55السـابق طبـق مـواد    تغييـر رشـته كمـافي   لذا شرايط 

  .باشدمي 1376كارشناسي مصوب سال 

عنوان كارنامه نهايي انتخاب رشته دانشجويان ورودي جديـد از طريـق   اي كه بهالزم به ذكر است كارنامه

صرفاً جهت اطـالع ايشـان    قرار گرفته است ترنتي سازمان سنجش آموزش كشور دراختيار ايشاننسايت اي

واحـد   24بديهي است اين دسته از دانشجويان نيز بايد پس از گذراندن حـداقل  . بوده و قابليت اجرا ندارد

براسـاس كارنامـه محرمانـه ارسـالي از طـرف سـازمان       د تقاضـا،  درسي و در صورت احراز كدرشـته مـور  

سـاير شـرايط    رعايت و شودميدريافت  )خرداد –ارديبهشت (سال هركه در اوايل  ،هاسنجش به دانشگاه

  .توانند متقاضي تغييررشته گردندمي مورد اشاره درباال 55ماده 

  

پنجمين جلسـه شـوراي آموزشـي دانشـگاه  در تـاريخ      تبصره در هفتصدوسي 6ماده و  10نامه در اين شيوه

  .گرددبه تصويب رسيده و جهت اجرا ابالغ مي 2/8/89

  
 

  رسول پيرمحمدي دكتر

  مديركل آموزش دانشگاه
  

  

  

  

  


