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  شیوه نامه اجرائی آئین نامه میهمانی و انتقـال دانشجویـان دانشگاه صنعتی اصفهـان 
*************************  

انتقال دائم در مقطع کارشناسی که با  گی پذیرش دانشجویان میهمان واین شیوه نامه اجرائی چگون: مقدمه 

  . بیان  می کند معرفی می گردند رابه این دانشگاه  طریق پرتال وزارت عتفتکمیل شده از ارائه فرم 

  

  تعاریف) الف
اقدام به تغییر محل به صورت موقت تحصیلی مشخصی  هاي  در مواردي که دانشجو براي نیمسال: میهمان

  .در دانشگاه مقصد شناخته می شود ها عنوان دانشجوي میهمان براي همان نیمسالتحصیل خود می نماید به 
  .میهمان بر اساس نمره آزمون سازمان سنجش آموزش کشور: میهمان مبنا
 میدر دانشگاه مقصد خود را به صورت میهمان باقیمانده تحصیلی دانشجو کلیه واحدهاي  : میهمان دائم

پایان صورت تایید ارسال و در  صیلی ریز نمرات وي به دانشگاه مبدأ هر نیمسال تحصورت گذراند و در 
  .مدرك نامبرده توسط دانشگاه مبدأ صادر خواهد گردیدتوسط دانشگاه مقصد تحصیالت 

همان مقطع   همان دوره،  تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته،  :انتقال
  .تحصیلی است

سامانه هائی که توسط سازمان با هدف تسهیل امور متقاضیان و نظارت بر عملکرد موسسات در  :سامانه
  .خصوص میهمانی و انتقال طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد

  روش میهمان شدن) ب
  ميهمان مبنا -۱
دستورالعمل سازمان با توجه به و کارشناسی  دوره هايدانشجویان بر اساس آئین نامه میهمان و انتقال  

) نمره آزمون سراسري آخرین فرد پذیرفته شده در همان رشته در موسسه مقصد% 90داشتن ( سنجش

  .نمایندشگاه صنعتی اصفهان مراجعه به داننیمسال به عنوان میهمان مبنا  4حداکثر براي میتوانند 

  .ود و همان دوره امکان پذیر استي میهمانی مبنا صرفا براي پذیرفته شدگان همان سال ورتقاضا: 1تبصره 

  ميهمان -۲
گذرانده  13نیمسال تحصیلی را در دانشگاه مبدا با میانگین کل حداقل  یکدرصورتیکه دانشجو حداقل ) 1-2
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  .نمایدرا از طریق سامانه ارائه میهمان شدن دو نیمسال می تواند تقاضاي  باشد

مات آموزشی وزارت علوم، ددر سامانه جامع خدانشجوي متقاضی میهمان باید درخواست خود را ) 2-2

یان اردیبهشت ماه الغایت پ اردیبهشت از اول) سال تحصیلینوع میهمانی و (با ذکر موارد تحقیقات و فناوري 

  . نماید تحصیلی بعد واردهر سال براي سال 

کمتر  13مدت میهمانی براي دانشجو در این دانشگاه به شرط اینکه میانگین نمرات  او در هر ترم از ) 3-2

امکان  13به کمتر از نیمسال در صورت افت معدل . ترم تحصیلی ادامه پیدا کند 4تا حداکثر نباشد می تواند 

ن دانشگاه تسویه حساب نموده و به با ایید میهمانی براي نیمسال بعدي وجود نداشته و دانشجو باید دتم

  .دانشگاه مبدا بازگردد

ضمناً نتایج موافقت یا   به دانشجو اعالم می گردد،اول قبل از ثبت نام نیمسال  ،موافقت با میهمانی) 4-2

در سامانه جامع خدمات آموزشی وزرات علوم، ماه پایان مرداد تا و دوم حداکثر مخالفت براي نیمسال اول 

  .اعالم خواهد گردیدتحقیقات و فناوري 

اداره کل آموزش مورد بررسی  در 2- 2انقضاي مدت مشخص شده در بند درخواست هاي میهمان پس از ) 5-2

تبصره احراز شرایط  بر اساس اولویت ،تصمیم نهاییجهت  2-3و  2 -1قرار گرفته و در صورت احراز شرط بند 

در  (ارجاع می شود کمیته انتقال و میهمان  بهآئین نامه انتقال و پس از آن اولویت معدل و جنسیت  4ماده  5

  .)شرایط مساوي اولویت با دانشجویان دختر می باشد

  : آئین نامه میهمان و انتقال 4ماده  5تبصره  *

اشتغال دائم همسر دانشجو، قبل از در صورتی که محل ) در زمان دانشجویی(ازدواج دانشجوي دختر  -1

  .ازدواج، در نزدیک ترین محل به دانشگاه مقصد باشد

در زمان دانشجویی به طوري که و یا از کار افتادگی پدر و مادر فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده،  -2

عنوان کفیل  به تشخیص مراجع قانونی بهعمال منجر به سرپرستی خانواده توسط دانشجو شده و یا دانشجو 

  . شناخته شودخانواده 

  دانشجو به تایید مراجع ذیصالحصعب العالج و ال عالج  ،بیماري خاص -3

و یا دانشجویان معلولی که قبل از زمان دانشجویی تحت معلولیت موثر دانشجو در زمان دانشجویی  -4

  . سازمان بهزیستی می باشند تحمای

  والدین به تشخیص مراجع ذي صالحبیماري خاص و یا شرایط خاص یکی از -5
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دانشجویان خانم متاهل داراي فرزند در صورتی که محل اشتغال دائم همسر دانشجو در نزدیک ترین محل -6

  به موسسه مقصد باشد 

  دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد -7

  که همسر وي نیز دانشجو باشد) ازدواج بعد از قبولی(دانشجویان پسر متاهل  -8

درصد ورودي  20برابر  رشته و هر سالبراي هر ، میهمان دائم و انتقالاکثر ظرفیت پذیرش میهمانحد) 6-2

  .خواهد بودرشته در آن سال هاي آن 

باید به تایید کمیسیون پزشکی دانشگاه آئین نامه میهمان و انتقال  4ماده  5 تبصره 5و  4و  3موارد )  7-2

  .رسیده باشد

دانشگاه دیگري را بنماید در صورتیکه حداقل یک  درچنانچه دانشجوي این دانشگاه درخواست میهمان ) 8-2

 4موافقت دانشکده حداکثر تا  باگذرانده باشد  13حداقل کل میانگین با نیمسال تحصیلی را در این دانشگاه 

  .گرددمیهمان می تواند نیمسال تحصیلی در دانشگاه مقصد 

  ميهمان دائم  -۳
پذیرش میهمان و شیوه عمل بر اساس . دانشگاه صنعتی اصفهان آئین نامه اي براي پذیرش میهمان دائم ندارد

  .آئین نامه انتقال و میهمان استانتقال 

  انتقال -۴
واحد از دروس غیر عمومی را در این  56نیمسال تحصیلی متوالی تعداد  4در صورتیکه دانشجو در ) 1-4

دانشگاه صنعتی در خود هم رشته و هم ورودي یان ودانشجبرتر درصد  10و از نظر معدل جزو دانشگاه بگذراند 

  .می تواند درخواست انتقال خود را به این دانشگاه تسلیم نماید  اصفهان باشد،

اردیبهشت زمانی اول اردیبهشت لغایت پایان  می بایست توسط دانشجو در فاصلهدرخواست هاي انتقال ) 2-4

  . گردد اعالم می گردد ارسال یهر سال که توسط وزارت علوم در سامانه  جامع خدمات آموزش

و در صورت احراز شرایط مذکور با انتقال  کمیته انتقال و میهمان پس از بررسی بندهاي فوق توسط   )3-4

  .نامبرده موافقت می گردد 

دروس گذرانده شده از دانشگاه و دروسی از  شوددر صورتیکه با انتقال دانشجو در این دانشگاه موافقت ) 4-4

این نمرات در معدل ) چه با نمره ردي و چه با نمره قبولی(پذیرفته نشد مبدا پس از تطبیق در این دانشگاه 
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و ) باشد  10ورتیکه نمره باالتر از در ص  (دانشجو محاسبه می گردد ولی در واحد گذرانده حساب نمی شود

  .دانشجو موظف به تکرار درس می باشد

و اصالحیه  10/7/89و مورخ /18503این شیوه نامه اجرائی با توجه به آئین نامه انتقال و میهمان شماره   :تذکر

انشجویان و براي دفناوري تهیه و تنظیم گردیده  وزرات علوم تحقیقات و 20/3/92مورخ  88441/3/41شماره 

  .می باشدالزم االجرا به بعد  92 – 93ترم اول سال تحصیلی  ازمتقاضی میهمان 


