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 هدف

گيری درخصوص تقاضاهای ميهمانی و انتقاِل دانشجویانِ کارشناسی با هدف به منظور بررسی و تصميماین رویه 

ت. در های مصوّب، تهيّه و تدوین گردیده اسالعملها و دستورنامهينئه و رعایت دقيق و کارشناسانه آیایجاد وحدت رو

 ت علمی تنظيم گردیده است.او فرزندان هي عادیانِ دانشجوی تقاضاهای ميهمان و انتقالِ هاین روی
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 شرايط عمومي پذيرش، تمديد يا انتقال دانشجويان كارشناسي  -1

تحصيل نموده باشد و دارای  مبدأدر دانشگاه همانی الاقل دو ترم يکه دانشجوی متقاضی میدرصورت: 1-1

 باشد.رخواست ميهمانی قابل بررسی مید ،باشد 15 کل حداقل معدل

 دردگردان های خوهای نوبت دوم و یا پردیساز دوره همانیيم که دانشجوی متقاضییدرصورت :1تبصره 

همان يورت مصهبهمانی وی يمدر دانشگاه مبدأ،  14به شرط داشتن حداقل معدل کل  باشد، أدانشگاه مبد

  قابل بررسی خواهد بود.خودگردان پردیس 

 

در  يلتحص یهاترماز  14برای سال دوم، داشتن معدل حداقل  کليه دانشجویان شرط تمدید ميهمانی :1-2

 باشد. دانشگاه صنعتی اميرکبير می

تمدید  بير،دانشگاه صنعتی اميرکدر  يلتحص یهاترماز  14تا  12در صورت کسب معدل بين  :2تبصره 

  اهد بود.همان پردیس خودگردان قابل بررسی خويورت مبصوی بر اساس درخواست کتبی دانشجو  ميهمانی

 

ترم ميهمانی،  4. پس از باشدنمیترم ميهمانی قابل انجام  4 انتقال، به هيچ وجه قبل از پایانِ : 1-3

کسب در دانشگاه صنعتی اميرکبير  يلتحص یهاترماز را  16معدل حداقل همان يدانشجوی م کهدرصورتی

 موافقت دانشجو  نتقالابا مربوطه  دانشکدهو  صنعتی اميرکبيردانشگاه فقت موا، به شرط موده باشدن

در  يلتحص یهاترماز  را 14معدل حداقل ترم ميهمانی  4از پس همان يدانشجوی م کهدرصورتی .گرددمی

همان و يدر شرایط بسيار خاص به تشخيص کميته م ، صرفا  دانشگاه صنعتی اميرکبير کسب نموده باشد

همان پردیس خودگردان يهمانی ترم به ترم وی بصورت مييد هيات رئيسه با میدانشگاه و پس از تاانتقال 

 شود.می زگشت دادهبا أمبد همان به دانشگاهيوی مدانشجدرغيراینصورت شود. موافقت می

 

ز اپس همان يمدرصورتيکه دانشجوی دانشگاه،  برای فرزندانِ کارمندانِ رسمی و رسمی آزمایشی :3تبصره 

به موده باشد، ندر دانشگاه صنعتی اميرکبير کسب  يلتحص یهاترمرا از  15ترم ميهمانی حداقل معدل  4

 .ددگرمیدانشجو موافقت  انتقالبا  ،مربوطه و دانشکده صنعتی اميرکبيرموافقت دانشگاه شرط 

انشجوی درتيکه ، درصوبه شرط رعایت تمام موارد ذکر شده در بندها و تبصره های این آئين نامه :4تبصره 

، موده باشدکسب ن يرکبيرام یدر دانشگاه صنعت يلتحص یهااز ترمرا  17 باالتر ازکل  معدل همانيم

 معين شده است.  AUT-PR-3503رویه گيرد که در آموزشی قرار می هایمشمول مشوق
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 . اشدبمیالزامی  أبدرسمی دانشگاه م موافقتدانشجو در هر ترم و یا انتقال دائم وی همانی يم برای: 1-4

های مالی دستورالعمل تعرفه"ها طبق شهریهکليه . بودهمه موارد فوق شامل پرداخت شهریه خواهند : 1-5

  اخذهيات رئيسه  مصوب AUT-PR-3503به شماره  "های آموزشی با پرداخت شهریهساالنه دوره

 گردند.می

 

 علمي در مقطع كارشناسي تأيان فرزند هييا انتقال دانشجو تمديد ميهماني -2 

در  رهنگیفعالی انقالب شورای 25/4/92مورخ  735وبه جلسه دستورالعمل اجرایی مص"مطابق با  :دائم انتقال

لمی( ت عأزند هيپذیر است که داوطلب )فرهنگامی امکاندائم انتقال   "ت علمیأخصوص تسهيالت فرزندان اعضاء هي

، برای لمی الزمعحدنصاب نمره العمل طبق این دستور رشته محل مورد تقاضا دارا باشد. کدحدنصاب علمی را برای 

رشته محل مورد  % نمره کل آخرین نفر پذیرفته شده در سهميه مربوطه برای 5/92و برای تغيير رشته  %90انتقال 

 باشد.تقاضا می

کشور  آموزش ان سنجشسازم، نباشد دائم نتقالت علمی دارای حدنصاب الزم برای اااگر فرزند هي انتقال مشروط:

ت علمی أضو هيعمقصد، که لزوما  باید در شهر محل خدمت همان( به دانشگاه صورت انتقال مشروط )ميداوطلب را ب

 نماید.معرفی می باشد،

 هب حصيلمناسب طی حداقل دو ترم اول تتبدیل انتقال مشروط به انتقال دائم منوط به احراز وضعيت علمی 

د و لزومی گيرمی ، دانشجو در دانشگاه مقصد واحد)ميهمان( . در دوره انتقال مشروطباشدمیشخيص دانشگاه مقصد ت

ره روط در دوتقال مششهریه از داوطلبان معرفی شده به صورت ان. اخذ نمایدندارد از دانشگاه مبدأ فرم ميهمان اخذ 

وردار اسبی برخضعيت علمی مننتوانند طی حداقل دو ترم از و دانشجویانکه این باشد. درصورتیروزانه ممنوع می

 .به دانشگاه مبدأ )محل قبولی اوليه( مراجعه و پس از ثبت نام ادامه تحصيل دهند بایدشوند می

تمدید  أبه شرط موافقت رسمی دانشگاه مبد، سال اول تحصيلدر  14معدل کل حداقل داشتن درصورت  :2-1

 باشد.ممکن میورت رایگان بصميهمانی برای سال دوم 

 .شودزگشت داده میبه دانشگاه مبدأ بادانشجو  ،در سال اول تحصيل 12از کل کمتر درصورت کسب معدل  :2-2

دانشجو و مشروط به  بر اساس درخواست در سال اول تحصيل، صرفا   14تا  12درصورت کسب معدل کل بين : 2-3

 شود. فقت میهمان پردیس خودگردان موايبصورت می برای سال دوم با تمدید ميهمان أموافقت رسمی دانشگاه مبد
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ندن حداقل چهار بعد از گذرا 14شرط تبدیل انتقال مشروط )ميهمان( به انتقال دائم کسب حداقل معدل کل  :2-4

 باشد.اه صنعتی اميرکبير و عدم مشروطی میگترم اول تحصيل در دانش

معدل کل وی بين های بعد تغيير نکرده و کماکان انتهای سال دوم و سالکه شرایط دانشجو در درصورتی :5 تبصره

يد هيات ایهمان و انتقال دانشگاه و پس از تيدر شرایط بسيار خاص به تشخيص کميته م صرفا ماند بباقی  14تا  12

بصورت  وی با تمدید ميهمانی أدانشجو و مشروط به موافقت رسمی دانشگاه مبد کتبی بر اساس درخواست رئيسه،

سال هر در انتهای  12درصورت کسب معدل کل کمتر از در هر حال  .شودمیهمان پردیس خودگردان موافقت يم

 .شودبه دانشگاه مبدأ بازگشت داده میتحصيلی، دانشجو 

داخت های آموزشی با پردوره های مالی ساالنهدستورالعمل تعرفه"پردیس خودگردان طبق همان در يمشهریه :  2-5

 .گردداخذ می ت رئيسهأمصوب هي AUT-PR-3503به شماره  "هریهش

 

 های ميهمان و انتقالمرجع رسيدگي جهت بررسي درخواست -3

انشگاه نتقال و ميهمان داکميته  ،های ميهمان و انتقالانتقال ،های ميهمانمرجع رسيدگی جهت بررسی درخواست

 باشد. ط الزم جهت طرح در این کميته میبوده و شرایط قيد شده در این رویه، حداقل شرای

 

 




