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  بسمھ تعالی

  

ھای کاردانی و کارشناسی پیوستھ و ناپیوستھ موسسات آموزش عالی آیین نامھ میھمانی و انتقال دانشجویان دوره
  دولتی و غیر دولتی

 

 کلیات: الف 

  

  تعاریف ) ١ماده 

  سازمان امور دانشجویان: سازمان

  کلیھ دانشگاھھا و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی : موسسھ

ھ دانشجو بر اساس نمره آزمون و طبق دستورالعمل سازمان سنجش آموزش کشور بھ کمواردی : مبنا میھمان
  .موسسھ دیگری معرفی می شود

مواردی کھ دانشجو برای نیمسال ھای تحصیلی مشخصی بصورت موقت اقدام بھ تغییر محل تحصیل خود : میھمان
  .د شناختھ می شودصنیمسال ھا در موسسھ مقمی نماید، بھ عنوان دانشجوی میھمان برای ھمان 

دانشجویی کھ تمام واحدھای باقیمانده تحصیلی را در مقصد بھ صورت میھمان می گذراند و در پایان : دائم میھمان
ھر نیمسال تحصیلی ریزنمرات وی بھ موسسھ مبدا ارسال و در صورت تایید پایان تحصیالت توسط موسسھ مقصد، 

  .گرددسسھ مبدا صادر میمدرک دانسجو توسط مو

تغییر محل تحصیل دانشجو از یک موسسھ بھ موسسھ دیگر در ھمان رشتھ، ھمان دوره و ھمان مقطع : انتقال
  .تحصیلی

سامانھ ھایی کھ توسط سازمان با ھدف تسھیل امور متقاضیان و نظارت بر عملکرد موسسات در خصوص : سامانھ
  .قرار می گیرد میھمانی و انتقال طراحی و مورد استفاده

کمیتھ نظارت بر میھمانی و انتقال بھ منظور نظارت بر عملکرد میھمانی و  :کمیتھ نظارت بر میھمانی و انتقال
حسب اقتضا . نبیھی بھ سایر حوزه ھای ستادی تشکیل می گرددانتقال کلیھ موسسات و ارائھ پیشنھادھای تشویقی و ت

فی میھمانی و انتقال بین موسسات تصمیم گیری نموده و آرای صادره این کمیتھ در خصوص نھایی شدن موارد اختال
  .برای کلیھ موسسات الزم االجرا می باشد

  

  میھمانی: ب

انواده دانشجو و نزدیکترین محل بھ شھر موسسھ مقصد باشد، خدر صورتی کھ سکونت دائمی : میھمان مبنا) ٢ماده
ن سنجش آموزش کشور طبق جدول زیر و بر اساس دانشجو می تواند پس از اعالم قبولی از طرف سازما

بر این اساس دانشجویان . دستورالعمل اجرایی این ماده کھ توسط سازمان سنجش تنظیم خواھد شد، میھمان مبنا شود
نمره آزمون سراسری آخرین فرد پذیرفتھ شده در ھمان رشتھ در موسسھ مقصد می توانند % ٩٠در صورت داشتن 

تحصیل حداکثر برای مدت چھار نیمسال در مقطع کارشناسی پیوستھ و دو نیمسال در مقطع از ابتدای شروع بھ 
پس از آن دانشجو در صورت احراز شرایط، انتقال یافتھ و در . کاردانی و کارشناسی ناپیوستھ میھمان مبنا شوند

  . نماید صورت عدم احراز شرایط انتقال، می تواند از طریق سامانھ برای تمدید میھمانی اقدام
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  مالحظات   قابل معرفی جھت میھمانی مبنا  قبولی در آزمون
پس از اتمام مدت میھمانی مبنا در   روزانھ با نوبت دوم   روزانھ با نوبت دوم 

صورت احراز شرایط، انتقال یافتھ و در 
صورت عدم احراز شرایط انتقال، می 
تواند از طریق سامانھ برای تمدید 

  .میھمانی اقدام نماید
غیر انتفاعی، پردیس ھای خود گردان   غیر انتفاعی

  دانشگاھی
پس از اتمام مدت میھمانی مبنا می تواند 
از طریق سامانھ برای تمدید میھمانی 

  . اقدام نماید
پردیس ھای خود گردان دانشگاھی، غیر پردیس ھای خود گردان دانشگاھی 

  انتفاعی 
میھمانی مبنا بھ موسسات غیر انتفاعی 

  .انتقال می باشد توام با
    نیمھ حضوری   نیمھ حضوری 

    مجازی   مجازی 
    دانشگاه فرھنگیان  دانشگاه فرھنگیان

    فنی حرفھ ای و غیر انتفاعی   فنی حرفھ ای 
  

ثبت تقاضای میھمانی مبنا صرفا برای پذیرتفھ شدگان ھمان سال ورود و ھمان دوره امکان پذیر می : ١تبصره 
  .باشد

  .تعداد پذیرش کل دانشجویان ورودی ھمان سال تحصیلی می باشد% ۵ظرفیت میھمانی مبنا  :٢تبصره 

 ١٣در صورتی کھ دانشجو حداقل یک نیمسال تحصیلی را در موسسھ مبدا با میانگین کل حداقل : میھمان )٣ماده 
  .دگذرانده باشد، می تواند تقاضای دو نیمسال میھمان شدن را از طریق سامانھ ارائھ نمای

حداکثر مدت میھمانی برای مقطع کارشناسی پیوستھ چھار نیمسال و برای مقاطع کاردانی و کارشناسی : ١تبصره 
ادامھ وضعیت میھمانی در صورت موافقت مبدا و مقصد تا پایان دوره . ناپیوستھ دو نیمسال تحصیلی می باشد

  .بالمانع است

بھ صورت تکدرس و چھ بھ صورت نیمسال تحصیلی  انتخاب واحدھای درس دانشجوی میھمان، چھ: ٢تبصره 
  .کامل، باید با تایید موسسھ مبدا و طبق شرایط موسسھ مقصد باشد

واحدھایی را کھ دانشجوی میھمان در موسسھ مقصد می گذراند، عینا در کارنامھ او در موسسھ مبدا ثبت : ٣تبصره 
  .و منظور خواھد شدو نمرات آنھا در محاسبات میانگین نیمسال و میانگین کل ا

  .مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی میھمان در کلیھ حالتھای میھمانی توسط موسسھ مبدا صادر می شود: ۴صره بت

میھمانی از موسسات غیر دولتی بھ موسسات دولتی در صورت موافقت مبنا و مقصد بالمانع ولی بعکس آن  )۴ماده
  .انشجویان نوبت دوم خواھد بودشھریھ موسسھ مقصد بر اساس شھریھ د. ممنوع است

  .میھمانی از موسسات دولتی و غیر دولتی بھ مراکز علمی کاربردی ممنوع است )۵ماده

  .میھمانی از موسسات غیر دولتی بھ دانشکده ھای فنی و حرفھ ای و بعکس بالمانع می باشد )۶ماده

 ٢٠سقف پذیرش دانشجوی میھمان موضوع این آیین نامھ در ھر سال تحصیلی برای کلیھ موسسات دولتی  )٧ماده
موسسات . تعداد پذیرش کل دانشجویان ورودی ھمان سال تحصیلی می باشد% ١۵و برای موسسات غیر دولتی % 

سقف فوق الذکر با تقاضاھا ین نامھ تا ئمبدا موظفند در صورت تطبیق درخواست میھمانی دانشجو را مفاد این آ
  .موافقت نمایند
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در چھار نیمسال در مقطع کارشناسی پیوستھ  ١٢دانشجوی میھمان در صورت کسب معدل کل : میھمان دائم) ٨ماده
و دو نیمسال در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوستھ در موسسھ مقصد می تواند با موافقت موسسات مبدا و مقصد 

  .میھمان دائم شود

در صورت میھمانی دائم، نیازی بھ مراجعھ دانشجو در ھر نیمسال بھ موسسھ مبدا نمی باشد و صرفا در  :صرهتب
پایان ھر نیمسال، کارنامھ دانشجو بھ موسسھ مبدا ارسال و در پایان تحصیل با اعالم فراغت از تحصیل دانشجو 

  .توسط موسسھ مقصد، مدرک توسط موسسھ مبدا صادر خواھد شد

در صورتی کھ نظر موسسھ مقصد در مورد میھمانی یا انتقال مغایر با نظر موسسھ مبدا باشد، دانشجو  )٩ماده 
برای یک نیمسال در موسسھ مقصد میھمان شده و موسسھ مقصد موظف است حداکثر تا پایان نیمسال اول تحصیلی 

رفع اختالف نظر بین دو موسسھ  دانشجوی میھمان، مراتب را کتبا بھ موسسھ مبنا اعالم و ھماھنگی الزم برای
  .معمول و نتیجھ نھایی را بھ دانشجو ابالغ نماید، در غیر اینصورت مالک، اظھار نظر موسسھ مبدا خواھد بود

  :در شرایط برابر، اولویت میھمان شدن با متقاضیانی است کھ حداقل دارای یکی از شرایط زیر می باشند )١٠ماده 

  الف ـ دانشجوی دختر

یا معلول شدن سرپرست خانواده و یا از کار افتادگی پدر و مادر در زمان دانشجویی بھ طوری کھ عمال  ب ـ فوت
منجر بھ سرپرستی خانواده توسط دانشجو شده و یا دانشجو بھ تشخیص مراجعھ قانونی بھ عنوان کفیل خانواده 

  .شناختھ شود

  .راجع ذیصالحج ـ بیماری خاص، صعب العالج و ال عالج دانشجو بھ تایید م

و ـ معلولیت موثر در زمان دانشجویی و یا دانشجویان معلولی کھ قبل از زمان دانشجویی تحت حمایت سازمان 
  .بھزیستی می باشند

در صورتی کھ محل اشتغال دائم ھمسر دانشجو، قبل از ازدواج، ) در زمان دانشجویی ( ه ـ ازدواج دانشجوی دختر 
  .مقصد باشددر نزدیک ترین محل بھ موسسھ 

  .کھ یکی از والدین دارای شرایط خاص و یا بیماری خاص بھ تشخیص مراجع ذیصالح می باشند و ـ در مواردی

ز ـ دانشجویان خانم متاھل دارای فرزند در صورتی کھ محل اشتغال دائم ھمسر دانشجو در نزدیکترین محل بھ 
  .موسسھ مقصد باشد

  .ح ـ دانشجویان تحت پوشش کمیتھ امداد

  .کھ ھمسر وی نیز دانشجو باشد) ازدواج بعد از قبولی( ت ـ دانشجوی پسر متاھل 

  .حسب تشخیص موسسات می توانند بدون لحاظ شرایط فوق برای میھمانی دانشجو اقدام نمایند: تبصره

  

 انتقال: ج

  

انتقال دانشجو بھ موسسھ دیگر، مشروط بھ کسب معدل باالتر از میانگین معدل دانشجویان ورودی ھای  )١١ماده 
ھمان سال و ھمان رشتھ در موسسھ مقصد در مدت حداقل چھار نیمسال میھمانی برای مقطع کارشناسی پیوستھ و 

  .می باشد دو نیمسال برای مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوستھ و موافقت مبدا و مقصد
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دانشجویان متقاضی انتقال توام با تغییر رشتھ می توانند کما فی السابق و خارج از سامانھ تعیین دشھ  :تبصره
تقاضای خود را بھ موسسھ مبدا ارائھ تا در صورت احراز شرایط مطابق آیین نامھ آموزشی و شورای بررسی 

  . ر رشتھ آنھا انجام شودموارد خاص با موافقت مبدا و مقصد انتقال توام با تغیی

انتقال از دوره شبانھ بھ روزانھ، از پیام نور بھ دوره ھای روزانھ و شبانھ، از غیر دولتی بھ دولتی و از  )١٢ماده 
  .ای و مراکز علمی کاربردی ممنوع می باشدغیر دولتی بھ دانشکده ھای فنی حرفھ

  .سات غیر دولتی بالمانع استانتقال از دانشکده ھای فنی و حرفھ ای بھ موس )١٣ماده 

  .باشدانتقال از موسسات دولتی بھ مراکز پیام نور و موسسات غیر دولتی بالمانع می )١۴ماده 

دانشجویانی کھ بھ دلیل عدم حد نصاب الزم تعداد دانشجو برای تشکیل کالس در موسسھ مبدا بھ عنوان  )١۵ماده 
شوند، از پرداخت ھرگونھ شھریھ ثابت و متغیر بھ موسسھ مبدا میھمان و یا انتقال بھ موسسات دیگر معرفی می 

  .معاف می باشند

اعضای کمیتھ نظارت بر میھمانی و انتقال با ترکیب زیر و با حکم معاون وزیر و رئیس سازمان امور  )١۶ماده 
  : دانشجویان فعالیت می نمایند

  ) رئیس ( ـ معاون امور دانشجویان داخل سازمان 

  )دبیر(امور دانشجویان داخل ـ مدیر کل 

  ـ رئیس مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم 

  ـ معاون فنی و آماری سازمان سنجش 

  ـ مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی 

  ـ مدیر کل بودجھ و تشکیالت وزارت علوم

  ـ مدیر کل دفتر موسسات آموزش عالی غیر دولتی 

  

 شھریھ: د

  

دانشجویان دوره روزانھ در دوران میھمانی و انتقال ملزم بھ پرداخت شھریھ مطابق تعرفھ دانشجویان  )١٧ماده
  .نوبت دوم بھ مقصد می باشند

دانشجویان دوره روزانھ متقاضی انتقال در صورت دارا بودن نمره قبولی دوره روزانھ در مقصد از : تبصره
  .پرداخت شھریھ معاف می باشند

ویان نوبت دوم در طول دوره میھمانی مبنا و میھمانی، ملزم بھ پرداخت شھریھ ثابت بھ مبدا و کل دانشج) ١٨ماده 
  .شھریھ ثابت و متغیر بھ مقصد می باشند

دانشجویان موسسات غیر دولتی در طول دوره در کلیھ حالت ھای میھمانی ملزم بھ پرداخت شھریھ ثابت  )١٩ماده 
بھ موسسھ مبدا و پرداخت شھریھ متغیر بھ موسسھ مقصد می ) شده در مقصد  متناسب با واحدھای اخذ( و متغیر 

  .باشند
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  شیوه اجرا: ھـ 

نیمسال ( دانشجویان متقاضی میھمانی باید درخواست خود را در اردیبھشت ماه ھر سال برای دو نیمسال  )٢٠ماده 
  .در سامانھ ثبت نمایند) اول و دوم سال تحصیلی 

موظف است بر اساس مفاد این آیین نامھ، درخواست دانشجو را بررسی و در صورت داشتن موسسھ مبدا  )٢١ماده 
موافقت خود را از طریق سامانھ اعالم و ریز نمرات ) برای دو نیمسال تحصیلی( شرایط حداکثر تا پانزدھم تیر

برای ( ه نظر خود را موسسھ مقصد مکلف است حداکثر تا پایان مرداد ما. دانشجو را بھ موسس مقصد ارسال نماید
  .از طریق سامانھ بھ موسسھ مبدا و متقاضی اعالم نماید) دو نیمسال تحصیلی 

در صورت عدم موافقت با درخواست دانشجو از طرف مبداء و مقصد، اعالم دالیل عدم موافقت با : ١تبصره 
  .درخواست دانشجو از طریق سامانھ ضروری می باشد

دا و یا مقصد در صورتی کھ دانشجو خود را واجد شرایط خاص بداند میتواند با پس از عدم موافقت مب: ٢تبصره 
در صورت عدم موافقت . ارائھ مدارک از شورای بررسی موارد خاص موسسھ یا استان تقاضای رسیدگی نماید

ن شوراھای مذکور، دانشجو می تواند مجددا مدارک مربوطھ را با رای مخالفت شورای بررسی موارد خاص استا
برای بررسی نھایی بھ کمیتھ نظارت ارائھ نماید، در ھر حال آرای شورای بررسی موارد خاص استان و کمیتھ 

  .باشدنظارت برای کلیھ موسست و دانشجوی متقاضی الزم االجرا می

اعالم نظر موسسات بھ درخواستھای دانشجویان بایتسی در زمان مقرر و بھ صورت موافقت یا مخالفت  )٢٢ماده 
عدم اظھار نظر بھ منزلھ مخالفت با درخواست دانشجویان متقاضی تلقی شده و در ارزیابی . ر سامانھ ثبت شودد

  .موسسات لحاظ می شود

و باالتر می باشد عینا در مقصد  ١٢در صورت انتقال، واحدھای گذرانده شده دانشجو در مبدا کھ با نمره  )٢٣ماده 
  .در اختیار موسسھ مقصد می باشد ١٢نمره کمتر از ذیرفتن واحدھای باپ. پذیرفتھ می شود

اعم از قبولی و یا ردی و سوابق آموزشی، عینا در ) در موسسھ مبدا و مقصد( تمام نمرات درسی دانشجو : تبصره
  .کارنامھ دانشجوی انتقالی ثبت و نمرات دروس پذیرتفھ شده در محاسبھ میانگین کل او محسوب می شود

  .مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی انتقالی توسط موسسھ مقصد صادر می شود )٢۴ماده 

  .فقط یک بار مجاز می باشدانتقال دانشجو در ھر مقطع تحصیلی  )٢۵ماده 

رممنوع بوده ھ دیگر در یک شھمانی و انتقال در کلیھ حالتھای میھمانی از یک موسسھ بھ موسسھانجام می )٢۶ماده 
  . مجاز می باشد و صرفا برای دروس تکدرس

  .در شرایط خاص موضوع در شورای بررسی موارد خاص استان قابل بررسی می باشد :تبصره 

  .می باشد دانشجویان دختردر تمامی موارد میھمانی مبنا، میھمان، میھمانی دائم و انتقال اولویت با  )٢٧ماده 

کی از بندھای این آئین نامھ می باشند، بررسی تقاضای میھمانی و انتقال دانشجویانی کھ مشمول ی )٢٨ماده 
احتیاجی بھ طرح در جلسات شورای بررسی موارد خاص و یا شورای انتقال موسسات نداشتھ و ایجاد تسھیل در 

مسئولیت نظارت و . امر میھمانی یا انتقال بر اساس بندھای این آیین نامھ ، برای کلیھ موسسات الزم االجرا می باشد
  .ن نامھ در ھر موسسھ بھ عھده رئیس آن موسسھ می باشدحسن اجرای این آئی

ھرگونھ تخلف از این آیین نامھ یا عدم اجرای مفاد آن، تخلف اداری محسوب شده و وفق مقررات اقدام  )٢٩ماده 
  .می گردد
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کرد بوده و نتایج ارزیابی عمل بر عھده سازمان امور دانشجویانبر اجرای این آیین نامھ  ینظارت عال )٣٠ماده 
موسسات، برای کلیھ معاونتھای حوزه ستادی در تخصیص اعتبارات، صدور مجوز ایجاد رشتھ و سایر خدمات قابل 

  .ارائھ، مالک عمل واقع می گردد

بھ تایید وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری رسیده و از  ٢٨/٢/٩٢تبصره در تاریخ  ١۴ماده و  ٣٠این آیین نامھ در 
  .سال الزم االجراست و از تاریخ تصویب جایگزین آیین نامھ قبلی می گردد تاریخ تایید برای مدت دو

 


