
 

 

  آيين نامه ميهماني و انتقال دانشجويان
  در دانشگاه صنعتي شيراز

  
  مقدمه

  
با توجه به اتمام مهلت اجرايي آيين نامه ميهماني و انتقال دانشجويان دوره هاي كارداني و كارشناسي مصوب 

  علوم، تحقيقات و فناوري، اين شيوه نامه تهيه شده است.وزارت  28/2/1392
  

  تعريف ها
  

  براي اختصار واژه هاي زير در اين شيوه نامه به كار مي رود.. 1ماده 
  منظور وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است. وزارت:

  منظور كليه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي دولتي و غير دولتي است. موسسه:
  ست.ا هشد پذيرفتهيكي از روش هاي مورد تاييد وزارت  طريقاز نشجو دا كه ستا موسسه اي :أمبد موسسه 

و ئم دا ميهماني ،ميهماني يتقاضا تحصيل مهادا جهت نشجودا كه ستا آموزش عالي دولتي موسسه :مقصدموسسه 
  ارائه مي دهد.آن را  به لنتقاا

گفته مي شود كه در صورت موافقت موسسه مبدا و مقصد به صورت موقت براي تعداد  نشجوييدابه  :عادي نميهما
صدور مدارك مورد نياز دانشجوي ميهمان نيمسال هاي تحصيلي مشخصي اقدام به تغيير محل تحصيل خود مي نمايد. 

  انجام مي شود.مبدأ موسسه  در
تا هنگام دانش آموختگي در موسسه خود را ه تحصيلي باقيماندواحدهاي يي گفته مي شود كه دانشجوبه  ميهمان دائم:

 در پايان تحصيل مي شود. ارسالمبدأ  موسسهدر پايان هر نيمسال تحصيلي ريز نمرات وي به  و مي گذراندمقصد 
وضعيت سرفصل دروس گذرانده در رشته مورد نظر از طريق موسسه مقصد بررسي و صدور  دانشجوي ميهمان دائم،

  انجام مي شود.مبدأ موسسه  نياز درمدارك مورد 
تغيير به دانشجويي گفته مي شود كه در صورت موافقت موسسه مبدا و مقصد به صورت دائم اقدام به  :دائم انتقال

  انجام مي شود. موسسه مقصد خود مي نمايد. صدور مدارك مورد نياز دانشجوي انتقال دائم درمحل تحصيل 
  و انتقال وزارت است. منظور سامانه ميهماني سامانه:
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  ثبت درخواست در سامانه
 

ميهمان عادي، ميهمان دائم و يا انتقال  ستاخووزارت در توسط هشد معالا مانيز تقويمدانشجو بايد بر اساس  .2ماده 
 نسبت ستاخودر ردمو به با توجهو  ثبت امانهـسدر براي دو نيمسال ( نيمسال اول و دوم سال تحصيلي)  دائم خود را

  نمايد. امقدامربوطه  اركمدو بارگذاري  سكنا به
 ياعادي، ميهماني دائم و  ميهماني از طرف دانشجو، هشد ئهارا تطالعااز ا هريكوجود مغايرت در  رتصودر  تبصره.

 دانشجو كان لم يكن خواهد شد. لنتقاا

موسسه مبدأ موظف است بر اساس مفاد اين آيين نامه، درخواست دانشجو را بررسي و در صورت داشتن  .3ماده 
  شرايط موافقت خود را از طريق سامانه اعالم و ريز نمرات دانشجو را به موسسه مقصد ارسال نمايد. 

 پاسخ و سيدگير مسئوليت موسسه مبدا تنها در قبال درخواست هايي كه از طريق سامانه ثبت گرديده است تبصره.
  دارد.را  هيد

موسسه مقصد مكلف است نظر خود را (براي دو نيمسال تحصيلي) از طريق سامانه به موسسه مبدأ و متقاضي  .4ماده 
  اعالم نمايد. 

در صورت عدم موافقت با درخواست دانشجو از طرف مبدأ و يا مقصد، اعالم داليل عدم موافقت با درخواست  .5 ماده
  .باشديمدانشجو از طريق سامانه ضروري 

با ارائه  توانديمپس از عدم موافقت مبدأ و مقصد در صورتي كه دانشجو خود را واجد شريط خاص بداند  .6 ماده
ارد خاص موسسه يا استان تقاضاي رسيدگي نمايد. در صورت عدم موافقت شوراهاي مذكور، مدارك از شوراي بررسي مو

مجدداً مدارك مربوطه را با راي مخالفت شوراي بررسي موارد خاص استان براي بررسي نهايي به  توانديمدانشجو 
ظارت براي كليه موسسات و كميته نظارت ارائه نمايد. در هر حال آراي شوراي بررسي موارد خاص استان و كميته ن

  .باشديمدانشجوي متقاضي الزم االجرا 
ي دانشجويان بايستي در زمان مقرر و به صورت موافقت يا هادرخواستاعالم نظر موسسه مبدا و مقصد به  .7ماده 

در ارزيابي مخالفت در سامانه ثبت شود. عدم اظهار نظر به منزله مخالفت با درخواست دانشجويان متقاضي تلقي شده و 
  . شوديمموسسه مبدا و مقصد لحاظ 

  درخواست ميهمان عادي
  

 احراز تمامي شرايط زير است.بر  وطمشر ،در موسسه مقصدنشجو دا ميهمان عادي ستاخودر بررسي .8 ماده
  نشجودا درخواست با أمبدالف) موافقت موسسه    
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  أمبددر موسسه فرد متقاضي  تحصيلي لنيمسادو  قلادـحب)  اشتغال به تحصيل   
 مبدا  موسسهدر 14قلاحدكل  ميانگينج) دارا بودن   
  مبدا از نظر مقررات آموزشي  موسسهدر  دانشجوادامه تحصيل د) بال مانع بودن   

 پذيرفتهفرزندان اعضاي هيات علمي موسسه ها، خانواده هاي شاهد و ايثارگر و  ايبرورود  وبداز  ميهماني .تبصره
همچنين براي اين ست. ا يرن پذمكاا حيصالذ جعامر تأييداز  پس شديد حركتي جسمي معلولينو  لشندرو نشدگا

  افراد رعايت شرط (ج) الزم نمي باشد.
  در شرايط يكسان، اولويت ميهمان عادي با متقاضياني است كه حداقل داراي يكي از شرايط زير مي باشند.  .9ماده 

 الف) دانشجويان دختر  
  متاهل ننشجوياداب)    
  موسسه ها يعلم اتيه يفرزندان اعضاج)   
در زمينه المپيادها، جشنواره هاي علمي و برگزيدگان آزمون سراسري با ارئه گواهي  زممتاو  نخبه انينشجوداد)   

   معتبر
ميهمان عادي از مراكز پيام نور، دانشگاه آزاد اسالمي، موسسات غيرانتفاعي و مراكز علمي كاربردي به موسسات  .10 ماده

  دولتي و بعكس آن ممنوع است.
  ميهمان عادي به صورت نيمسال كامل در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري ممنوع است.  .11 ماده
  دروس عمومي را در دوره تابستان به صورت ميهمان عادي اخذ نمايد.واحد از  6مي توانند حداكثر نشجو دا .12 ماده

موسسه مقصد به به صورت كتبي  حداكثر تا ثبت نام اصلي دوره تابستان اين دانشجويان بايد درخواست خود را .تبصره
  تحويل نمايند.

مجاز به صورت ميهمان عادي ان تابستدوره  در 3و پروژه آزمايشگاه الكترونيك آموزي پروژه، كارس وخذ درا .13ماده 
  .نمي باشد

دانشجويان تمامي مقاطع تحصيلي تحت شرايط زير مي توانند همزمان با تحصيل در موسسه مبدا در ساير . 14 ماده
 نيز يك يا چند درس را به صورت ميهمان عادي اخذ نمايند. موسسه ها 

 مورد درخواستعدم ارائه درس يا دروس مذكور در موسسه مبدا در نيمسال  ) 1

 موافقت موسسه مبدا و مقصد با اخذ درس يا دروس  ) 2

 موسسه مبدااين دانشجويان بايد درخواست خود را حداكثر تا ثبت نام اصلي موسسه مبدا به صورت كتبي به  .1 تبصره
  تحويل نمايند.

شغول به تحصيل جمع كل واحدهاي درسي اخذ شده دانشجو در نيمسالي كه در موسسه مبدا و مقصد م .2 تبصره
  است بايد مطابق با قوانين و مقررات آموزشي وزارت در هر مقطع تحصيلي باشد.
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  عادي نميهما انينشجوداانتخاب واحد 
  

با توجه به دروس ارائه شده در موسسه مقصد و مطابق ليست دروس  عادي ملزم است نميهما ينشجودا .15 ماده
  مورد تاييد موسسه مبدا، واحد هاي درسي خود را انتخاب نمايد. 

موسسه در  هشد ئهارا يحدهاوا اـبموسسه مبدا را  دييمورد تا سيدر يحدهاوا ادتعدو  عنودانشجو بايد  .1 تبصره
  .ي درسي ندارددهاـحوا هـئارا مدـع اـي تايرـمغ تي در قبالليگونه مسئوموسسه مقصد هيچ نمايد.  مطابقتمقصد 
 طبقو  أمبد موسسه تأييدمورد  بايديا معرفي به استاد، و  رستك د نيمسال كامل، رتصواخذ درس به  .2 تبصره

  .باشد موسسه مقصد يطاشر
  

  درخواست تمديد ميهمان عادي
  

همان سال و همان رشته در موسسه  يورود انيمعدل دانشجو ميانگينحداقل  كسبدانشجو به شرط  .16 ماده
. در صورت افت معدل دينما ليتحص ينيمسال تحصيلي در موسسه مقصد به صورت ميهمان عاد 4تواند تا  يمقصد م

رشته در موسسه مقصد، امكان  نهمان سال و هما يورود انيمعدل دانشجو ميانگينبه كمتر از حداقل  مسالين
و به موسسه  ديبا موسسه مقصد تسويه حساب نما ديوجود ندارد و دانشجو با يبعد مسالين يبرا يهمانيم ديتمد

  مبدا بازگردد.
   دائم همانيمدرخواست 

  
 احراز تمامي شرايط زير است.بر  وطمشر ،در موسسه مقصدنشجو دا ئمدا ميهماني ستاخودر بررسي . 17 ماده 

  نشجودا درخواست با أمبدالف) موافقت موسسه   
  از نظر مقررات آموزشي و انضباطي و مقصد  مبدا موسسهدر  دانشجوادامه تحصيل ب) بال مانع بودن   

 ستد درنضباطي ا كميتهدر نتخلفشا هندوپر نشجويانيكهدا از ستهد آن دائم انميهم ستاخودر سيربر تبصره.
 .دبو هداخو رمذكو جعامررأي  نشد قطعي به طمنو ،رسيدگي است

 دانشجوي متقاضي در موسسه مقصد تحصيليقطع م ويش اگر ،شتهرج) وجود    
 موسسه مقصد به صورت ميهمان عاديدر دانشجوي متقاضي  تحصيلي لنيمسا د) اشتغال به تحصيل چهار  
 واحد از دروس غير عمومي در موسسه مقصد 40گذراندن حداقل ه)   
 همان سال و همان رشته در موسسه مقصد يورود انيمعدل دانشجو ميانگينحداقل و) دارا بودن   

  نمي باشد. أمبد موسسه به لنيمسا هر درصورت موافقت با ميهماني دائم دانشجو، نيازي به مراجعه وي در .18ماده
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  درخواست انتقال دائم
  

  انتقال دانشجو صرفا در شيوه ها و دوره هاي آموزشي به شرح زير صورت مي گيرد.. 19ماده 
  

  شيوه آموزشي قابل معرفي  آموزشي شيوه
  غير حضوري  نيمه حضوري  حضوري

  *  *  *  حضوري
  *  *    نيمه حضوري
  *      غير حضوري

 
  دوره آموزشي قابل معرفي  دوره آموزشي

  الكترونيكي  پرديس دانشگاهي  نوبت دوم  روزانه
  *  *  *  *  روزانه

  *  *  *    نوبت دوم
  *  *      پرديس دانشگاهي

  *        الكترونيكي
  

  و شرايط زير است. 16احراز شرايط ماده بر  وطمشر ،موسسه مقصددر  نشجودا انتقال ستاخودر بررسي .20ماده 
 دانشجوي متقاضي در موسسه مقصد تحصيليالف) وجود دوره   
  ب) عدم مشروطي در موسسه مقصد   
  رشته مورد نظر در موسسه مقصد يدانش آموختگ يالزم برا يتعداد كل واحد هااز درصد  50از  ج) گذراندن بيش  

  انتقال دانشجو در طول مدت تحصيل در هر مقطع فقط يك بار مجاز است. .21ه ماد
  تبديل انتقال مشروط به انتقال دائم فرزندان اعضاي هيات علمي دانشگاه ها منوط به احراز شرايط زير است. .22ماده 

  از نظر مقررات آموزشي و انضباطيموسسه مقصد ادامه تحصيل متقاضي در الف) بال مانع بودن   
  به صورت ميهمان عادي موسسه مقصددر  تحصيلي لنيمسادو  ب) اشتغال به تحصيل فرد متقاضي در  

  در موسسه مقصد تحصيلي نيمسال هاي عمجمودر عدم مشروطي بيش از يك ترم  ج)
گيرد و لزومي ندارد از موسسه مبدا فرم ميهماني  در دوره انتقال مشروط، دانشجو در موسسه مقصد واحد مي .1 تبصره

  اخذ نماييد.
  اخذ شهريه از دانشجويان معرفي شده به صورت انتقال مشروط در دوره روزانه ممنوع است. .2 تبصره
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  از ساير موسسه ها رشته رييانتقال توام با تغدرخواست هاي 

  
  ممنوع است.توام با تغيير رشته در تمامي مقاطع  انتقال .23ماده 

  
  شهريه دانشجويان متقاضي نقل و انتقال

  
 يعضاا انندزفر تتسهيال نامه شده (آييني ـبين يشـپ اردوـم جز به يطياشر هردر دانشجويان دوره روزانه . 24 ماده
 در دوران ميهمان عادي، ميهمان دائم و انتقال دائم ملزم به گر)ريثاو ا شاهد ننشجويادا نامه يينو آ علمي تهيا

 پرداخت شهريه مطابق تعرفه دانشجويان نوبت دوم به موسسه مقصد مي باشند.
 يعضاا انندزفر تتسهيال نامه شده (آييني ـبين يشـپ اردوـم جز به يطياشر هردر دانشجويان نوبت دوم  .25 ماده 
ملزم به پرداخت شهريه  دائم همانيم ي وعاد همانيدر دوران م گر)ريثاو ا شاهد ننشجويادا نامه يينآ نيزو  علمي تهيا

 ثابت به موسسه مبدا و كل شهريه ثابت و متغير به موسسه مقصد مي باشند.
  

  نمرات دروس و رتبه دانشجويان ميهمان عادي، ميهمان دائم و انتقال دائم
  

نامه معادل تطبيق و معادل سازي نمرات دانشجوي ميهمان عادي و انتقال دائم به ترتيب بر اساس شيوه . 26 ماده
  سازي و تطبيق دروس موسسه مبدا و مقصد است.

  محاسبه رتبه دانشجويان انتقال دائم صرفا بر اساس نمرات دروس اخذ شده دانشجو در موسسه مقصد است. . 27 ماده
ي ميهمان (عادي و دائم) و انتقال دائم به ترتيب پس از تسويه حساب دانشجو نشجودا اتنمر ليست ارسال .28 ماده

   با موسسه مقصد و مبدا صورت مي پذيرد.
  

  تفسير، نظارت و تصويب
  

 يشوراهاتفسير و نظارت بر حسن اجراي اين شيوه نامه و بررسي موارد خاص ديگر به حسب مورد بر عهده  .29ماده 
  است. رازيش يدانشگاه صنعت يليتكم التيو تحص يآموزش
به تصويب شوراي آموزشي  19/4/97تبصره در تاريخ  11ماده و  30اين شيوه نامه مشتمل بر يك مقدمه،  .30ماده 

  دانشگاه صنعتي شيراز رسيده و از زمان تصويب الزم االجرا است.
  
  


