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هدف
ل دانشجویانِ کارشناسی با هدف
این رویه به منظور بررسی و تصميمگيری درخصوص تقاضاهای ميهمانی و انتقا ِ
ایجاد وحدت رویه و رعایت دقيق و کارشناسانه آئيننامهها و دستورالعملهای مصوّب ،تهيّه و تدوین گردیده است .در
این رویه تقاضاهای ميهمان و انتقالِ دانشجویانِ عادی و فرزندان هيات علمی تنظيم گردیده است.
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 -1شرايط عمومي پذيرش ،تمديد يا انتقال دانشجويان كارشناسي
 :1-1درصورتیکه دانشجوی متقاضی ميهمانی الاقل دو ترم در دانشگاه مبدأ تحصيل نموده باشد و دارای
حداقل معدل کل  15باشد ،درخواست ميهمانی قابل بررسی میباشد.
تبصره  :1درصورتیکه دانشجوی متقاضی ميهمانی از دورههای نوبت دوم و یا پردیسهای خودگردان در
دانشگاه مبدأ باشد ،به شرط داشتن حداقل معدل کل  14در دانشگاه مبدأ ،ميهمانی وی بهصورت ميهمان
پردیس خودگردان قابل بررسی خواهد بود.
 :1-2شرط تمدید ميهمانی کليه دانشجویان برای سال دوم ،داشتن معدل حداقل  14از ترمهای تحصيل در
دانشگاه صنعتی اميرکبير میباشد.
تبصره  :2در صورت کسب معدل بين  12تا  14از ترمهای تحصيل در دانشگاه صنعتی اميرکبير ،تمدید
ميهمانی دانشجو بر اساس درخواست کتبی وی بصورت ميهمان پردیس خودگردان قابل بررسی خواهد بود.
ن  4ترم ميهمانی قابل انجام نمیباشد .پس از  4ترم ميهمانی،
 :1-3انتقال ،به هيچ وجه قبل از پایا ِ
درصورتیکه دانشجوی ميهمان حداقل معدل  16را از ترمهای تحصيل در دانشگاه صنعتی اميرکبير کسب
نموده باشد ،به شرط موافقت دانشگاه صنعتی اميرکبير و دانشکده مربوطه با انتقال دانشجو موافقت
میگردد .درصورتیکه دانشجوی ميهمان پس از  4ترم ميهمانی حداقل معدل  14را از ترمهای تحصيل در
دانشگاه صنعتی اميرکبير کسب نموده باشد ،صرفا در شرایط بسيار خاص به تشخيص کميته ميهمان و
انتقال دانشگاه و پس از تایيد هيات رئيسه با ميهمانی ترم به ترم وی بصورت ميهمان پردیس خودگردان
موافقت میشود .درغيراینصورت دانشجوی ميهمان به دانشگاه مبدأ بازگشت داده میشود.
تبصره  :3برای فرزندانِ کارمندانِ رسمی و رسمی آزمایشی دانشگاه ،درصورتيکه دانشجوی ميهمان پس از
 4ترم ميهمانی حداقل معدل  15را از ترمهای تحصيل در دانشگاه صنعتی اميرکبير کسب نموده باشد ،به
شرط موافقت دانشگاه صنعتی اميرکبير و دانشکده مربوطه ،با انتقال دانشجو موافقت میگردد.
تبصره  :4به شرط رعایت تمام موارد ذکر شده در بندها و تبصره های این آئين نامه ،درصورتيکه دانشجوی
ميهمان معدل کل باالتر از  17را از ترمهای تحصيل در دانشگاه صنعتی اميرکبير کسب نموده باشد،
مشمول مشوقهای آموزشی قرار میگيرد که در رویه  AUT-PR-3503معين شده است.
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 :1-4برای ميهمانی دانشجو در هر ترم و یا انتقال دائم وی موافقت رسمی دانشگاه مبدأ الزامی میباشد.
 :1-5همه موارد فوق شامل پرداخت شهریه خواهند بود .کليه شهریهها طبق "دستورالعمل تعرفههای مالی
ساالنه دورههای آموزشی با پرداخت شهریه" به شماره  AUT-PR-3503مصوب هيات رئيسه اخذ
میگردند.

 -2تمديد ميهماني يا انتقال دانشجويان فرزند هيأتعلمي در مقطع كارشناسي
انتقال دائم :مطابق با "دستورالعمل اجرایی مصوبه جلسه  735مورخ  92/4/25شورایعالی انقالب فرهنگی در
خصوص تسهيالت فرزندان اعضاء هيأت علمی" انتقال دائم هنگامی امکانپذیر است که داوطلب (فرزند هيأت علمی)
حدنصاب علمی را برای کد رشته محل مورد تقاضا دارا باشد .طبق این دستورالعمل حدنصاب نمره علمی الزم ،برای
انتقال  %90و برای تغيير رشته  % 92/5نمره کل آخرین نفر پذیرفته شده در سهميه مربوطه برای رشته محل مورد
تقاضا میباشد.
انتقال مشروط :اگر فرزند هيات علمی دارای حدنصاب الزم برای انتقال دائم نباشد ،سازمان سنجش آموزش کشور
داوطلب را بصورت انتقال مشروط (ميهمان) به دانشگاه مقصد ،که لزوما باید در شهر محل خدمت عضو هيأت علمی
باشد ،معرفی مینماید.
تبدیل انتقال مشروط به انتقال دائم منوط به احراز وضعيت علمی مناسب طی حداقل دو ترم اول تحصيل به
تشخيص دانشگاه مقصد میباشد .در دوره انتقال مشروط (ميهمان) ،دانشجو در دانشگاه مقصد واحد میگيرد و لزومی
ندارد از دانشگاه مبدأ فرم ميهمان اخذ نماید .اخذ شهریه از داوطلبان معرفی شده به صورت انتقال مشروط در دوره
روزانه ممنوع میباشد .درصورتیکه این دانشجویان نتوانند طی حداقل دو ترم از وضعيت علمی مناسبی برخوردار
شوند میباید به دانشگاه مبدأ (محل قبولی اوليه) مراجعه و پس از ثبت نام ادامه تحصيل دهند.
 :1-2درصورت داشتن حداقل معدل کل  14در سال اول تحصيل ،به شرط موافقت رسمی دانشگاه مبدأ تمدید
ميهمانی برای سال دوم بصورت رایگان ممکن میباشد.
 :2-2درصورت کسب معدل کل کمتر از  12در سال اول تحصيل ،دانشجو به دانشگاه مبدأ بازگشت داده میشود.
 :3-2درصورت کسب معدل کل بين  12تا  14در سال اول تحصيل ،صرفا بر اساس درخواست دانشجو و مشروط به
موافقت رسمی دانشگاه مبدأ با تمدید ميهمانی برای سال دوم بصورت ميهمان پردیس خودگردان موافقت میشود.
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 :4-2شرط تبدیل انتقال مشروط (ميهمان) به انتقال دائم کسب حداقل معدل کل  14بعد از گذراندن حداقل چهار
ترم اول تحصيل در دانشگاه صنعتی اميرکبير و عدم مشروطی میباشد.
تبصره  :5درصورتیکه شرایط دانشجو در انتهای سال دوم و سالهای بعد تغيير نکرده و کماکان معدل کل وی بين
 12تا  14باقی بماند صرفا در شرایط بسيار خاص به تشخيص کميته ميهمان و انتقال دانشگاه و پس از تایيد هيات
رئيسه ،بر اساس درخواست کتبی دانشجو و مشروط به موافقت رسمی دانشگاه مبدأ با تمدید ميهمانی وی بصورت
ميهمان پردیس خودگردان موافقت میشود .در هر حال درصورت کسب معدل کل کمتر از  12در انتهای هر سال
تحصيلی ،دانشجو به دانشگاه مبدأ بازگشت داده میشود.
 :5-2شهریه ميهمان در پردیس خودگردان طبق "دستورالعمل تعرفههای مالی ساالنه دورههای آموزشی با پرداخت
شهریه" به شماره  AUT-PR-3503مصوب هيأت رئيسه اخذ میگردد.

 -3مرجع رسيدگي جهت بررسي درخواستهای ميهمان و انتقال
مرجع رسيدگی جهت بررسی درخواستهای ميهمان ،انتقالهای ميهمان و انتقال ،کميته انتقال و ميهمان دانشگاه
بوده و شرایط قيد شده در این رویه ،حداقل شرایط الزم جهت طرح در این کميته میباشد.
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