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   قوانین مرتبط با مبحث میهمانی برای کلیه مقاطع تحصیلی
 

ء ومقصد بعنوان دانشجوی میهمان در مواردی که دانشجو بطور موقت ناگزیر به تغییر محل تحصیل خود  باشد . می تواند با توافق دانشگاههای مبدا -

 حصیل خود را بطور موقت برای مدت معین تغییر دهد . محل ت

 از دانشگاههای دولتی به غیر دولتی وبرعکس ممنوع است .دانشگاههای حضوری به غیر حضوری .میهمانی از دوره های روزانه به شبانه ، از  -

یمسال تحصیلی و در مقطع کاردانی وکارشناسی حداقل دو ن امیهمان شدن دانشجو دریک دانشگاه  مشروط به این است که دانشجو در مقطع دکتر -

 پیوسته وناپیوسته حداقل یک نیمسال تحصیلی خود را در دانشکده مبداء گذرانده باشد . 

سی  میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه برای گذراندن یک یا چند درس با موافقت دانشگاههای مبداء و مقصد به شرط آن که تعداد واحد های در  -

واحد  21واحد کمتر و  12و جمع واحد های درسی اخذ شده دانشجو در دانشگاه مبداء و مقصد در آن نیسمال از  واحد کمتر باشد  11ز مذکور ا

 بیشتر نشود .  بال مانع است .

 41گذراند نباید از  در مقطع دکترای عمومی : تعداد واحدهایی که دانشجو به صورت میهمان ) تک درس یا تمام وقت ( دریک یا چند دانشگاه می -

 درصد کل واحدهای دوره تجاوز نماید . 

 در مقطع دکتری دندانپزشکی : تعداد واحدهایی که دانشجو میهمان چه بصورت تمام وقت وچه به صورت تک درس ، دریک یا چند دانشگاه -

 درصد کل واحدهای دوره تجاوزنماید. 25می گذراند نباید  از  

 تواند حداکثر یک نیمسال  در دوره کاردانی و یا کارشناسی ناپیوسته و دونیمسال در دوره کارشناسی پیوسته ،در یک هر دانشجو در هر رشته می   -

 دانشگاه بطور تمام وقت به صورت مهمان تحصیل کند. در هر حال واحدهایی که دانشجو به صورت مهمان و چه به صورت تمام وقت و چه به صورت           

 کل واحدهای دوره تجاوز کند . % 41رس دریک یا چند دانشگاه گذرانده است نباید از تک د          

 انتخاب واحد دانشجوی مهمان در دانشگاه مقصد چه بصورت تک درس و چه بصورت تمام وقت بایستی با اطالع گروه آموزشی مربوط در دانشگاه       -       

 شد . مبداء و طبق شرایط دانشگاه مقصد با        

 میانگین  واحد هایی که دانشجوی مهمان در دانشگاه مقصد می گذراند عیناً در کارنامه او در دانشگاه مبداء ثبت میشود . و نمرات آنها در محاسبات      -       

 نیمسال و میانیگن کل او منظور می گردد .          

 گذرانده است باید  12می باشد. واحدهایی را که دانشجو در دانشگاه مقصد با نمره کمتر از  12گاه مقصد حداقل نمره قبولی دانشجوی مهمان در دانش      -       

 مجدداً بگذراند .        

 مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی مهمان در هر صورت توسط دانشگاه مبداء صادر می شود .       -       

الم شده توسط دانشگاه مبداء  را در دانشگاه مقصد بگذرانم. در غیرر اینصرورت در مرورد عردم پرذیر        موظفم فقط واحد های  پیشنهادی  با میزان اع .1

 واحد های  گذرانده اعتراضی نخواهم داشت . 

 هر گونه اشکال آموزشی حاصل از میهمانی را عهده دار و عواقب ناشی از آن را بپذیرم .  .2

 پیش از حد تعیین شده را بپذیرم واحد  ،عواقب ناشی از عدم رعایت پیشنیاز واحد  .3

اهی در تراریخ   در صورت عدم موافقت دانشرگاه مقصرد برا میهمرانی ، موظرف خرواهم برود ضرمن اعرالم مراترب در اسررع وقرت برابرر تقرویم دانشرگ                .4

 جهت انتخاب واحد به دانشگاه مبداء مراجعه نمایم .          ..... .......................

ز اتمام مدت میهمانی با دانشگاه مقصد تسویه حساب نموده و ضمن پیگیری الزم در مورد ارسال نمرات واحد های گذرانرده  موظف خواهم بود پس ا .5

 معرفی  نمایم .  به دانشگاه مبداء  شده خود را

 گیالن ارائه نمایم .  نمرات خود را تا  پایان حذف و اضافه ویا حداکثر تا قبل از زمان حذف اضطراری ترم بعد به دانشگاه علوم پزشکی  .6
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