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  و انتقـال دانشجويـان دانشگاه صنعتي اصفهـان  اجرائي آئين نامه ميهمان دستورالعمل

*************************  

صنعتي گاه انشد دركارشناسي ارشد و انتقال در مقطع كارشناسي  گي پذيرش دانشجويان ميهمان واين شيوه نامه اجرائي چگون:  مقدمه

  . بيان  مي كند رااصفهان 

  مقطع كارشناسيدانشجويان  - الف

  شرايط ميهماني - 1

  13گذراندن حداقل يك نيمسال تحصيلي توسط دانشجو در دانشگاه مبدا با معدل حداقل  -1- 1

  درخواست ميهماني در سامانه جامع خدمات آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در ارديبهشت ماه هرسال  -2- 1

  موافقت دانشگاه مبدا -3- 1

   صنعتي اصفهان كميته ميهمان و انتقال دانشگاه موافقت  - 4- 1

در هر  13كمتر از معدل كسب در صورت مي باشد كه تحصيلي نيمسال  دوحداكثر صنعتي اصفهان دانشگاه در  مدت ميهماني: 1تبصره 

  .هماني وجود نداشته ودانشجو بايد با اين دانشگاه تسويه حساب نموده و به دانشگاه مبدا بازگرددينيمسال امكان تمديد م

گذرانده باشد  13اقل حدمعدل با در صورتيكه حداقل يك نيمسال تحصيلي را در اين دانشگاه صنعتي اصفهان دانشجوي دانشگاه : 2تبصره 

ا كه نمرات دروسي رالزم به ذكر است  .گرددميهمان ها دانشگاه ساير نيمسال تحصيلي در  دوحداكثر تا مي تواند موافقت دانشكده  با

در نمرات اين عينا در كارنامه او ثبت و در دانشگاه صنعتي اصفهان پس از تطبيق  مي گذراندساير دانشگاه ها دانشجوي ميهمان در 

در محاسبه واحد گذرانده ) 10حتي نمرات باالتر از (نشده  پذيرفته نمرات دروس. كل او منظور خواهد شدمعدل نيمسال و معدل  همحاسب

   .محاسبه نمي شود و دانشجو موظف به تكرار آن دروس مي باشد

  انتقالشرايط  -2

           در ارديبهشت ماه هر سال پس از گذراندندر سامانه جامع خدمات آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري درخواست انتقال  -1- 2

  ميهماني  مسالني دو

  موافقت دانشگاه مبدا -2- 2

  بدون وقفه ميهماني  مسالني دوواحد از دروس غير عمومي در طول  28گذراندن حداقل  -3- 2

  صنعتي اصفهاندانشگاه دانشجويان هم ورودي و هم رشته كليه درصد برتر معدل كل در بين  10احراز  - 4- 2

   صنعتي اصفهان كميته ميهمان و انتقال دانشگاه موافقت  -5- 2

در دانشگاه دانشگاه مبدا پس از تطبيق دانشجو در دروس نمرات كليه در صورتيكه با انتقال دانشجو در اين دانشگاه موافقت شود : 1تبصره 

دروس نمرات . كل او منظور خواهد شدمعدل نيمسال و معدل  هنمرات در محاسباين عينا در كارنامه او ثبت و صنعتي اصفهان 

   .س مي باشدودرآن دانشجو موظف به تكرار و نمي شود اسبه حمواحد گذرانده محاسبه در ) 10حتي نمرات باالتر از (نپذيرفته
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  مقطع كارشناسي ارشد دانشجويان  - ب

 ميهماني شرايط  - 1

 دانشگاه مبدا ميهمان از ارائه فرم موافقت  -1- 1

 دانشگاه صنعتي اصفهان دانشكده موافقت  -2- 1

 صنعتي اصفهان كميته ميهمان و انتقال دانشگاه موافقت  -3- 1

 انتقال شرايط  -2

  نيمسال  ميهماني يكدر طول  )جبرانيبه غير از پايان نامه و دروس (واحد درسي  8حداقل گذراندن  -1- 2

  ارائه فرم موافقت  انتقال از دانشگاه مبدا -2- 2

   صنعتي اصفهاندانشگاه در كليه دانشجويان هم ورودي و هم رشته درصد برتر معدل كل در بين  10احراز  -3- 2

  دانشگاه صنعتي اصفهان  موافقت دانشكده - 4- 2

  دانشگاه صنعتي اصفهانكميته ميهمان و انتقال موافقت  -5- 2

ديگر را ميهمان گرديده و در صورتيكه  نيمسالشرايط انتقال را كسب ننمايند مي توانند يك  نيمسال يككه در  دانشجوياني: 1تبصره 

درصد برتر هم ورودي و هم رشته باشد  10معدل كل آنها جزء ) به غير از پايان نامه و دروس جبراني(واحد درسي  16با حداقل 

ارجاع  كميته ميهمان و انتقال دانشگاه صنعتي اصفهانمجددا جهت تصميم گيري به ، موافقت دانشكدهدرخواست انتقال پس از 

  .شودمي 

براي  و و نوبت دوم دانشجويان روزانهكليه در بين درصد برتر  10 شرط براي دانشجويان دوره روزانه متقاضي انتقال: 2تبصره 

   .محاسبه مي شود دانشجويان نوبت دومكليه دانشجويان نوبت دوم در بين 

  

  

 

 

  

گرديد و صويب در كميته ميهمان و انتقال دانشگاه صنعتي اصفهان ت    14/12/1392در تاريخ    اجرائي دستورالعمل اين 

بديهي است تصميم نهايي درباره كليه . مي باشدالزم االجرا  93- 1 نيمسالبراي دانشجويان متقاضي ميهمان و انتقال از 

ن و انتقال دانشگاه درخواست هاي ميهمان و انتقال و يا تغيير در مفاد اين دستورالعمل فقط از طريق كميته ميهما

 .صنعتي اصفهان صورت مي پذيرد


