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  موزشاداره آ
  دانشجوي میهمان

  

موقت ناگزیر به تغییر محل تحصیل خود باشد میتواند با توافق دانشگاههاي مبداء و در مواردي که دانشجو بطور ) 52ماده 
  .مقصد به عنوان دانشجوي میهمان، محل تحصیل خود را بطور موقت براي مدت معین تغییر دهد

ی به میهمانی از دوره هاي روزانه به شبانه و از دانشگاههاي حضوري به غیر حضوري و از دانشگاههاي دولت: تبصره
  .غیردولتی و برعکس ممنوع است

میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه مشروط بر این است که دانشجو حداقل یک نیمسال تحصیلی خود را در  )53ماده 
  .دانشگاه مبداء گذرانده باشد

میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه براي گذراندن یک یا چند درس با موافقت دانشگاه مبداء و دانشگاه  )54ماده 
واحد باشد و جمع واحدهاي درسی اخذ شده دانشجو در  10مقصد، به شرط آنکه تعداد واحدهاي درسی مذکور کمتر از 

  .د بیشتر نشود، بالمانع استواح 20واحد کمتر و از  12دانشگاه مبداء و مقصد در آن نیمسال از 

هر دانشجو در هر رشته می تواند حداکثر یک نیمسال در دوره کاردانی و یا کارشناسی ناپیوسته و دو نیمسال در  )55ماده 
در هر حال واحدهایی که . دوره کارشناسی پیوسته، در یک دانشگاه به طور تمام وقت، به صورت میهمان تحصیل کند

مان، چه به صورت تمام وقت و چه به صورت تک درس در یک یا چند دانشگاه گذرانده است، نباید دانشجو به صورت میه
  .درصد کل واحدهاي دوره تجاوز کند 40از 

انتخاب واحد دانشجو، چه به صورت تک درس و چه به صورت تمام وقت باید با اطالع گروه آموزشی مربوط در  :تبصره
  .اه مقصد باشددانشگاه مبداء و طبق شرایط دانشگ

واحدهایی که دانشجوي میهمان در یک یا چند دانشگاه می گذراند، عیناً در کارنامه او در دانشگاه مبداء ثبت می  )56ماده 
  .شود و نمرات آنها در محاسبه میانگین نیمسال و میانگین کل او منظور خواهد شد

شد و واحدهایی را که دانشجو در دانشگاه مقصد با نمرة می با 14حداقل نمره قبولی دانشجوي میهمان در دانشگاه مقصد 
  .گذرانده است باید مجدداً بگذراند 14کمتر از 

 .مدرك فراغت از تحصیل دانشجوي میهمان توسط دانشگاه مبداء صادر می شود )57ماده 


