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دارد

کلیه سرپرستان محترم مدیریت امور استانی سراسر کشور

موضوع: میهمانی و انتقال دانشجویان برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ (کل کشور)

سالم علیکم:

با احترام، نظر به پیگیریها و هماهنگیهای به عمل آمده بدینوسیله به پیوست شیوهنامه میهمانی و انتقال دانشجویان برای سال 

تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ حضورتان ارسال میشود. موجب امتنان است براساس مفاد شیوهنامه، توضیحات و نمایه ذیل تمهیدات 

مقتضی صورت پذیرد.

مالحظات:

دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقال (تمدید/جدید) بر اساس بازه زمانی مشخصشده و بااطالع کامل از شرایط پردیس/واحد  
تابعه مقصد (رشته و سال ورود) نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه جامع گلستان اقدام نمایند (توضیحات در فایل 

راهنمای پیوست).

دانشجویان متقاضی میهمانی گروهی، ضرورت دارد درخواست خود را بهصورت فردی و در بازه زمانی مشخصشده در سامانه  
گلستان ثبت نمایند (در قسمت توضیحات ذکر شود که متقاضی میهمانی گروهی هستند).

تقاضاهای ۱۰ نفر و باالتر (در یکرشته، یک جنسیت و یک مقصد) درخواست میهمانی گروهی محسوب میشود. 

همکاران محترم (کاربران دانشجویی سامانه جامع گلستان) میتوانند بر اساس گزارش ۷۳۴ سامانه جامع گلستان، فهرست  
دانشجویان متقاضی میهمانی (تمدید/جدید) را از سامانه دریافت کنند (توضیحات در فایل راهنمای پیوست).

در صورت موافقت با درخواست میهمانی دانشجو در کارگروه میهمانی و انتقال پردیس مبدأ، ضروری است «فرم مدیرگروه  
و کارنامه» در اسرع وقت از طریق اتوماسیون اداری به پردیس/واحد تابعه مقصد ارسال شود. 

تاریخ پاسخدهی تاریخ ثبت درخواست توسط دانشجو

مقصد
ارائه اسامی به رابط استانی آموزش در مبدأ جهت 
بازنمودن سرترم (در صورت موافقت با میهمانی)

مبدأ تاریخ خاتمه تاریخ شروع

۱۴۰۱/ ۰۵/۱۸
تا

۱۴۰۱/۰۶/۰۶ 
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ لغایت ۱۴۰۱/۰۵/۱۵

۱۴۰۱/۰۵/۰۱
تا

۱۴۰۱/۰۵/۱۵ 
۱۴۰۱ /۰۴/۱۰ ۱۴۰۱ /۰۳/۲۴

کمیته تطبیق

دستور العمل ها و بخشنامه های اداری

واحد مجری: اداره کل برنامهریزی، 

خدمات و رفاه دانشجویی

استان: مدیریت امور پردیسهای استانی

کد: ۵۰۰
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دارد

درخواستهای میهمانی گروهی در کارگروه میهمانی و انتقال پردیس مبدأ، بررسی و اعالم نظر میشود. نظر کارگروه مزبور  
(موافقت یا مخالفت به همراه ذکر علت مخالفت) به همراه درخواست دانشجویان، بر اساس زمانبندی جدول فوق و در قالب 
فایل اکسل پیوست، جهت اعالم نظر به مدیریت امور پردیسهای استان مقصد ارسال شود (رونوشت به معاونت دانشجویی 

سازمان مرکزی).

 درخواستهای میهمانی گروهی در کارگروه میهمانی و انتقال پردیس مقصد بررسی و نظر کارگروه (موافقت یا مخالفت به 
همراه ذکر علت مخالفت)، بر اساس زمانبندی نمایه فوق و در قالب فایل الکترونیکی اکسل پیوست، به معاونت دانشجویی 

سازمان مرکزی ارسال شود (رونوشت به مدیریت امور پردیسهای استان مبدأ).

نظر به ضرورت تسهیل در شرایط تحصیل و رضایتمندی دانشجومعلمان گرامی، حداکثر مساعدت برای میهمانی وانتقال به عمل  
آید.

تاکید میگردد در موافقت با میهمانی و انتقال، دانشجویان متاهل در اولویت قرار گیرند. 

هرگونه قول مساعد/مکاتبه و صدور مجوز برای میهمانی/انتقال گروهی بدون دریافت مجوز از حوزه معاونت  
دانشجویی سازمان مرکزی جنبه قانونی نداشته و تخلف اداری محسوب میشود.

نظر به اینکه بررسی تقاضای میهمانی و انتقال دانشجویان برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱، صرفاً از طریق ثبت در سامانه  
گلستان خواهد بود؛ اطالعرسانی الزم به دانشجویان مبنی بر لزوم ارائه درخواست از طریق سامانه جامع گلستان در زمان مقرر 

صورت پذیرد؛ بدیهی است به درخواستهای اعالمشده خارج از سامانه و زمان اعالمشده، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

بهمنظور گزارشگیری دقیق از تعداد و وضعیت دانشجویان میهمان الزم است حوزه آموزش پردیس مبدأ از «تبدیل کد»  
دانشجویان میهمان موقت/دائم خودداری نمایند.

تأکید میشود برای جابجایی دانشجو شرایط پردیس (امکانات رفاهی، خوابگاه، تمهیدات آموزشی و ...) در نظر گرفته شود. 

انتظار میرود سرپرستان محترم امور پردیسهای استانی در فرایند کار نظارت دقیق داشته باشند.

رونوشت:

جناب آقای دکتر رضا مراد صحرایی سرپرست محترم دانشگاه 
جناب آقای محمد جواد برهانی مدیرکل محترم دفتر ریاست، روابط عمومی و هماهنگی امور استانها 
جناب آقای دکتر دوست محمد سمیعی پاقلعه سرپرست محترم معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

جناب آقای دکتر ایوب ابراهیمی سرپرست محترم معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت 
جناب آقای دکتر امیرحمزه عزیزی مدیرکل محترم امور شاهد و ایثارگران 
جناب آقای مهندس نقی آصف الدوله سرپرست محترم مرکز هوشمندسازی 

جناب آقای حمیدرضا حوری مشاور محترم ریاست و مدیرکل دفتر مرکزی حراست
جناب آقای دکتر محمدنقی حیدری مدیرکل محترم برنامه ریزی، خدمات و رفاه دانشجویی

رونوشت:
جناب آقای دکتر رضا مراد صحرایی سرپرست محترم دانشگاه 

جناب آقای محمد جواد برهانی مدیرکل محترم دفتر ریاست، روابط عمومی و هماهنگی امور استانها 
جناب آقای دکتر دوست محمد سمیعی پاقلعه سرپرست محترم معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

جناب آقای دکتر ایوب ابراهیمی سرپرست محترم معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت 
جناب آقای دکتر امیرحمزه عزیزی مدیرکل محترم امور شاهد و ایثارگران 

جناب آقای مهندس نقی آصف الدوله سرپرست محترم مرکز هوشمندسازی 
جناب آقای حمیدرضا حوری مشاور محترم ریاست و مدیرکل دفتر مرکزی حراست

جناب آقای دکتر محمدنقی حیدری مدیرکل محترم برنامه ریزی، خدمات و رفاه دانشجویی
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میهمانی و انتقال  نامهوهیش

 دانشجویان
 

 592مصوب: جلسه 

 70/70/9911مورخ: 

  دانشگاه فرهنگیان هیات رئیسه
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 مقدمه

کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد )پیوسته و »های مانی و انتقال دانشجویان دورهنامه میهبازنگری شیوه منظوربه

کیفی  توسعهها، با رویکرد های ستادی و استاننظرات و پیشنهادهای اصلاحی حوزه اساس برنامه حاضر شیوه« (ناپیوسته

پردیس محل زندگی خانواده و  نیترکینزدتسهیل در میهمانی و انتقال دانشجویان به  باهدفدانشگاه و  و کمّی

ازنگری و ب 9911در بهار  ،مراکزو  هادر پردیس انیدانشجو مؤثر حضور و لیتحص یبرا مناسب طیشرا جادیاهمچنین 

 شود.ابلاغ میتدوین شد؛ و جهت اجرا 

 : تعاریف1ماده 

 کشور. سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان :مرکزی سازمان .1

 نموده است. نامثبتشده و نشجو در آن پذیرفتهپردیسی که دا پردیس مبدأ:  .2

 پردیسی که دانشجو جهت ادامه تحصیل، تقاضای میهمانی یا انتقال به آن را دارد. پردیس مقصد:  .3

 .است و مراکز آموزش عالی تابعه هاسیپرداستانی،  یهاسیپردسطوح مدیریت امور  شامل واحدهای استانی:  .4

 شده است.گیان که از طریق آزمون سراسری پذیرفتهدانشجوی دانشگاه فرهن دانشجو:  .5

ی تحصیلی مشخص، اقدام به تغییر هامسالینموقت در  صورتبهفرایندی است که در آن دانشجو ی موقت: همانیم .6

؛ شودیمدر پردیس مقصد شناخته  هاسالدانشجوی میهمان برای همان نیم عنوانبهو  دینمایممحل تحصیل خود 

 .ماندیمپرونده فیزیکی دانشجو در پردیس مبدأ باقی  ،ییجاابهجدر این فرایند 

 آموختگی درباقیمانده تحصیلی خود را تا پایان دانشفرایندی است که در آن دانشجو تمام واحدهای  دائم: یمیهمان .7

ن هر ؛ در پایاماندیمپرونده فیزیکی دانشجو در پردیس مبدأ باقی ؛ گذراندیممیهمان  صورتبهمقصد پردیس 

در صورت تأیید پایان تحصیلات  شود؛ ومی در سامانه گلستان ثبتوسیله پردیس مقصد به، نمرات دانشجو نیمسال

 .گرددیمتوسط پردیس مقصد، مدرک دانشجو توسط پردیس مبدأ صادر 

ن رشته، دائم از پردیس مبدأ به پردیس مقصد در هما طوربهفرایندی است که در آن محل تحصیل دانشجو : انتقال .8

 .کندیمهمان دوره و همان مقطع تحصیلی تغییر 

نامه آیین 9ماده  8این کمیته در سازمان مرکزی و به استناد بند کمیته نظارت بر میهمانی و انتقال دانشجویان:  .9

و آرای  شودیمتشکیل  02/29/10مورخ  88889/9/89میهمانی و انتقال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 

 .است الاجرالازمادره آن برای تمامی واحدهای استانی ص

 سیپرداین کارگروه جهت بررسی فرایند میهمانی و انتقال دانشجویان در  کارگروه میهمانی و انتقال پردیس: .11

 .شودیم لیتشک
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و مراکز در خصوص میهمانی و  هاسیپردتسهیل امور متقاضیان و نظارت بر عملکرد  باهدف سامانه گلستان: .11

 .ردیگیمقرار  مورداستفادهانتقال دانشجو 

 تاریخ شروع و خاتمه فرایند میهمانی و انتقال که به شرح ذیل است. زمان میهمانی و انتقال: .12

 زمان میهمانی و انتقال -9جدول 

 

 

 

 

 

 .است تغییرقابل دانشگاهتقویم  اساس بربندی فرایند میهمانی و انتقال دانشجویان زمان :تبصره
 مقررات و ضوابط کلی میهمانی و انتقال :2ماده 

تأثیری در محل خدمت وی نداشته و کاملاً تابع قوانین  گونهچیهتغییر در محل تحصیل دانشجو  .9

 .وپرورش خواهد بودو مقررات وزارت آموزش

رخواست نمایند و ضروری است تمامی دانشجویان از طریق سامانه گلستان و در زمان مقرر اقدام به ثبت د .0

 .ستیننیازی به مراجعه به واحدهای استانی و سازمان مرکزی 

شاهد و  نامهنییآی دانشجوی مشمول استثنابه) میهمانی و انتقال ممنوع است ،تحصیلی دانشجو ترماولیندر  .9

 ایثارگر(.

مشروط نشده باشد و همچنین قبل از درخواست خود،  ترم در ستیبایم، انتقال ای میهمانی ندیفرا دانشجوی متقاضی .8

 ، مشروطی نداشته باشد.ترمکی تحصیلی بیش از یهاترم درمجموع

، باید با کامل یلیتحصصورت نیمسال و چه به درستک صورتبهانتخاب واحدهای درسی دانشجوی میهمان، چه  .5

 تأیید کارگروه میهمانی و انتقال پردیس مبدأ و مقصد باشد.

ی مبدأ و مقصد( اعم از قبولی ویا ردی و سوابق آموزشی عیناً هاسیپردسی دانشجو )در ضروری است تمام نمرات در .6

 در محاسبات میانگین نیمسال و میانگین کل نمرات ایشان منظور شود. هاآنو نمرات  وددر سامانه گلستان ثبت ش

و پردیس مقصد  ماندیماقی در فرایند میهمانی موقت و دائم، پرونده سوابق تحصیلی دانشجویان در پردیس مبدأ ب .7

 دانشجوآموختگی، تائید دانش ازپس  تیدرنهاموظف است هر ترم، نمرات دانشجو را در سامانه گلستان ثبت نماید و 

 .دهد ارجاعآموزش پردیس مبدأ  بهی آموختگدانشجهت دریافت مدرک  را

 یدهپاسختاریخ  تاریخ ثبت درخواست توسط دانشجو

 أمبد خاتمه خیتار شروع خیتار
جهت  مبدأآموزش در ارائه اسامی به رابط استانی 

 بازنمودن سرترم )در صورت موافقت با میهمانی(
 مقصد

50/79 /9079 97/70 /9079 

79/72/9079 

 تا

 92/72/9079 

 92/72/9079لغایت  79/72/9079

98/72 /9079 

 تا

 76/76/9079 
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شورای )ی انضباطشوراهای  در تخلفشانپرونده  کهی انیدانشجو از دسته آنبررسی درخواست میهمانی یا انتقالی  .8

 ، منوط به قطعی شدن رأی مراجع مذکور خواهد بود.استی دگیرسدست  درانضباطی بدوی/تجدیدنظر دانشجویان( 

نامه و دایر بودن رشته، یکسان بودن ورودی، میهمانی و انتقال دانشجویان در صورت احراز شرایط در این شیوه .1

واحد درسی، رعایت  حدنصابدر واحد مقصد و نداشتن منع آموزشی )امکان انتخاب  گرایش و مقطع تحصیلی

 و مقصد و...( بلامانع است. مبدأکلاس در پردیس  حدنصاب

 را داشته باشد. نامهوهیشپردیس مقصد امکان ارائه تمامی خدمات آموزشی و رفاهی به دانشجویان مشمول این  .92

تعداد پذیرش  %92 و مراکز حداکثر تا هاسیپردتحصیلی برای تمامی  هرسالسقف پذیرش دانشجوی میهمان در  .99

در صورت تطبیق درخواست  اندموظف مبدأمراکز و  هاسیپرد. استکل دانشجویان ورودی همان سال تحصیلی 

 انتقال موافقت نمایند. تا سقف مذکور با تقاضاهای میهمانی یا نامهمیهمانی دانشجو با مفاد این شیوه

 .استآموزش عالی به دانشگاه فرهنگیان ممنوع  مؤسساتو  هادانشگاهمیهمانی و انتقال دائم از سایر هرگونه  .90

ی، رانتفاعیغ ی آزاد، پیام نور،هادانشگاه جزبهو مؤسسات آموزش عالی  هادانشگاهمیهمانی دانشجویان به سایر  .99

همان ترم در پردیس مبدأ یا  در وسدرکاربردی، مشروط بر این است که آن درس یا  -علمی مراکز وشبانه 

 ودر چارچوب مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  که باشدپردیس به محل زندگی وی، ارائه نشده  نیترکینزد

مجوز از معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی سازمان مرکزی  اخذکارگروه میهمانی و انتقال پردیس و  دییتأپس از 

 خواهد بود. ریپذامکان

دانشجویان در  انتقال وفرایند میهمانی  برنظارت  منظوربهکمیته نظارت بر میهمانی و انتقال سازمان مرکزی  .98

ی میهمانی گروهی هادرخواستو در خصوص  شودیمها و ارائه پیشنهادهای تشویقی و تنبیهی تشکیل استان

ی میهمانی فردی هادرخواستو دانشجویان،  هااستان، موارد اختلافی بین هاسیپرددانشجویان، موارد اختلافی بین 

با امضاء رئیس  رئیس کمیته؛ و ابلاغ دینمایمی ریگمیتصمو ...  شودیمکه خارج از بازه زمانی میهمانی و انتقال ارائه 

 شود.صادر میعاون دانشجویی م ءبا امضا ءسایر اعضاو ابلاغ دانشگاه فرهنگیان 

نامه ذکر  وهیو در شدارد  یمورد یریگمیبه تصم ازیو ... ن یزمان اتیموارد که با توجه به مقتض :1تبصره

 خواهد شد. یریگمیو تصم یبررس یو انتقال سازمان مرکز یهمانینظارت بر م تهینشده است در کم

 ترکیب اعضاء:

 معاون دانشجویی دانشگاه )رئیس کمیته( -
 (سیرئبیناریزی، خدمات و رفاه دانشجویی )مدیرکل برنامه -
 کمیته( مدیرکل نظارت و ارزیابی دانشگاه )عضو -
 کمیته( مدیرکل خدمات آموزشی )عضو -
 کمیته( مدیرکل دفتر طرح و برنامه و امور عمرانی )عضو -
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 کمیته( )عضو امور مالیمدیرکل  -
 کمیته( )عضوامور امور حقوقی، املاک و قراردادها و رسیدگی به شکایات مدیرکل  -
 کمیته( مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات )عضو -
 ریزی و امور دانشجویی )دبیر کمیته(هرئیس گروه برنام -
 کمیته( )عضو هاخوابگاهرئیس اداره  -
 ریزی و امور دانشجویی )عضو اجرایی کمیته(کارشناس مسئول برنامه -

مدعو )بدون حق  عنوانبههای مرتبط از سایر حوزه توانیمکمیته،  سیرئبینا: حسب ضرورت به تشخیص 2 تبصره

 .( در جلسه دعوت نمودیرأ

نامه میهمانی کارگروه میهمانی و انتقال پردیس جهت رسیدگی به درخواست دانشجویان )ازلحاظ رعایت مفاد شیوه .95

خوابگاهی و امکان -مقصد و بررسی وضعیت رفاهیو  های آموزشی در استان مبدأنامهو انتقال دانشجویان و آیین

شود و ابلاغ اعضاء با امضاء مدیر استان صادر ها تشکیل میاخذ واحدهای درسی برای دو نیمسال( در پردیس

 شود:می

 ترکیب اعضاء:

 )رئیس کارگروه( دانشجویی پردیستوسعه منابع و امور معاون  -

 معاون آموزشی پردیس )عضو کارگروه( -

 رشته مربوطه )عضو کارگروه( رگروهیمد -

 کارشناس مسئول دانشجویی پردیس )دبیر کارگروه( -

 عضو کارگروه() سیپردکارشناس مسئول آموزش  -

 «معاون هماهنگی مرکز مربوطه»الذکر، در صورت بررسی درخواست دانشجویان مراکز در کارگروه فوق :تبصره

 کند.در جلسه شرکت می« عضو کارگروه» عنوانبه

 شیوه اجرا :3ماده 

دو نیمسال )نیمسال برای  شدهبرابر تقویم ارائهباید درخواست خود را  )موقت/دائم( دانشجویان متقاضی میهمانی .9

 اول و دوم سال تحصیلی( در سامانه گلستان ثبت نمایند.

 شدهارائهنامه، درخواست دانشجو را بررسی و برابر تقویم مفاد این شیوه اساس برمکلف است  مبدأکارگروه پردیس  .0

 نظر خود را )برای دو نیمسال تحصیلی( از طریق کاربر دانشجویی در سامانه ثبت نماید.

به استان مقصد ارسال پیوست(  5)جدول : در صورت موافقت با درخواست دانشجو، کارنامه و فرم مدیرگروه هتبصر

 شود.
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)برای دو نظر خود را  شدهبرابر تقویم ارائهکارگروه پردیس مقصد مکلف است درخواست دانشجو را بررسی و  .9

 ز طریق کاربر دانشجویی در سامانه اعلام نماید.انیمسال تحصیلی( 

 9 جدولمدارک بارگذاری شده دانشجوی متقاضی میهمانی را ضمن مطابقت با  صحتاست  موظف مبدأپردیس  .8

پرونده دانشجو جهت نظارت بعدی ناظران  دررا  جلسهصورت وپیوست در کارگروه میهمانی و انتقال بررسی 

 سازمان مرکزی نگهداری نماید.

مقصد، اعلام دلایل عدم موافقت با  یا مبدأجو از طرف پردیس صورت عدم موافقت با درخواست دانش در :1تبصره 

 .استدرخواست دانشجو از طریق سامانه ضروری 

با ارائه  تواندیمدانشجو خود را واجد شرایط خاص بداند  کهیدرصورتو مقصد  مبدأپس از عدم موافقت  :2تبصره 

صورت عدم موافقت  در نی تقاضای رسیدگی نماید.استا یهاسیپردمدارک به شورای بررسی موارد خاص مدیریت امور 

ی مخالف شورای بررسی موارد خاص مدیریت امور بارأمجدداً مدارک مربوطه را  تواندیمشورای مذکور، دانشجو 

آرای  درهرحالاستانی برای بررسی نهایی به کمیته نظارت بر میهمانی و انتقال سازمان مرکزی ارائه نماید.  یهاسیپرد

 .است الاجرالازمواحدهای استانی و دانشجوی متقاضی  یتمامظارت برای کمیته ن

: آن دسته از دانشجویانی که میهمانی دائم آنان به تأیید کارگروه میهمانی و انتقال پردیس مبدأ و مقصد 3 تبصره

است تمدید میهمانی الذکر نیست و صرفاً باید درخورسیده است، نیازی به بررسی مجدد تقاضای ایشان در کارگروه فوق

 خود را در سامانه ثبت نمایند.

 مبدأی هاسیپردکشور،  سطح دروحدت رویه  حفظ و انیدانشجودر راستای رسیدگی به تقاضای میهمانی و انتقال . 5

 ملزم به رعایت موارد ذیل هستند:

 پیوست(؛ 8نسخه )طبق جدول  0 درتهیه فهرست اسامی دانشجویان میهمان مقطع کارشناسی پیوسته  -

وپرورش استان محل خدمت دانشجو جهت اطلاع ارسال فهرست اسامی دانشجویان میهمان، به اداره کل آموزش -

 این اداره کل و بایگانی در پرونده پرسنلی وی؛

 نگهداری نسخه دوم فهرست فوق در پرونده تحصیلی دانشجو در مبدأ پس از تأیید و مهر اداره کل مربوطه. -

 انتقال :4ماده 

 اخذ مجوز از معاونت دانشجویی سازمان مرکزی است. به مقصد منوط پردیسانتقال دانشجو از پردیس مبدأ به  .9

 یخدمت مناطق با مکاتبات تمامی انتقال نیازاپس و گرددیممقصد ارسال در فرایند انتقال، پرونده دانشجو به پردیس  .0

 .شودیم انجام مقصد سیپرد قیطر ازدانشجو 

 .شودیمآموختگی دانشجوی انتقالی، توسط پردیس مقصد صادر انشمدرک د .9

 .استمجاز  بارکانتقال دائم دانشجو در مدت تحصیل فقط برای ی .8
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 انتقال دانشجویان ناپیوسته )فرهنگیان شاغل(و  یهمانیم :5ماده 

ی هاپستمدارس و  علاوه بر تحصیل، شاغل در که وستهیناپبا توجه به شرایط خاص دانشجویان مقطع کارشناسی  .9

و با  مبدأدر پردیس  نامثبتانتقال دانشجویان مذکور، پس از فرایند  ووپرورش نیز هستند، روند میهمانی آموزش

 دایر بودن رشته تحصیلی دانشجو در پردیس مقصد بلامانع است. شرطبهمقصد و و  مبدأموافقت کارگروه پردیس 
اجرایی  نامهنییآاز  9-5، به استناد بند وستهیناپکارشناسی ارشد  در خصوص درخواست میهمانی دانشجویان مقطع .0

وزارت علوم، تحقیقات و  01/99/12آموزش عالی مصوب  مؤسساتو  هادانشگاهشورای بررسی موارد خاص استانی 

 .شودیمبررسی و اعلام نظر  شورای بررسی موارد خاص سازمان مرکزیفناوری صرفاً در 
 (دانشجومعلماندانشجویان پیوسته ) میهمانی موقت :6ماده 

 برابر، با توجه به شرایط مبدأتحصیلی در پردیس  ترمکی حداقل گذراندنروند میهمانی موقت دانشجویان پس از 

، در پردیس مقصد ورودی-پیوست( منوط به دایر بودن رشته 9)طبق جدول  ازیموردنو پس از ارائه مدارک  درخواست

 است:ی زیر هاتیاولوبر اساس 

 ضوابط میهمانی بر اساس ازدواج / متارکه –الف 

به پردیس/مرکز شهر و مقصد  مبدأبا موافقت پردیس  اندنمودهکه ازدواج دائم  دانشجویانیمیهمانی آن دسته از  .9

 است. ریپذامکانپردیس/مرکز به محل زندگی خانواده  نیترکینزدمحل زندگی همسر یا 

به پردیس/مرکز و مقصد  مبدأبا موافقت پردیس  اندنمودهمتأهل زن که متارکه شجویان نمیهمانی آن دسته از دا .0

 است. ریپذامکانپردیس/مرکز به محل زندگی خانواده  نیترکینزدشهر محل زندگی خانواده یا 

 ضوابط میهمانی بر اساس خانواده شاهد و ایثارگر -ب

 :گرددیمزیر بررسی و اقدام  انتقال خانواده شاهد و ایثارگر مطابق با جدولو میهمانی 

 ضوابط میهمانی بر اساس خانواده شاهد و ایثارگر -0جدول 

 ضوابط یثارگریانوع  بند

9 
 

 و بالاتر %05الف( جانباز 
 ب( آزادگان

 و بالاتر( %05ج( همسر و فرزند )شهید، جاویدالاثر، آزاده، جانباز 
 داوطلبانه در جبههدرصد جانبازی و سه ماه حضور  95د( جانباز با حداقل 

 ه( رزمنده با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه

کمیته  دییتأو  نامثبتمیهمانی از بدو قبولی پس از فرایند  -
نظارت بر میهمانی و انتقال سازمان مرکزی در صورت دایر 

 ورودی در پردیس مقصد.-بودن رشته

0 
 %08تا  %5الف( جانباز 

 ماه حضور داوطلبانه( 6و ایثارگر )حداقل ب( فرزند و همسر رزمنده 

و  99در صورت کسب معدل بالای  9میهمانی پس از ترم  -
کمیته نظارت بر میهمانی و انتقال سازمان مرکزی در  دییتأ

 ورودی در پردیس مقصد.-صورت دایر بودن رشته
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 ضوابط میهمانی دانشجویان بیمار -پ

دچار بیماری مزمن ویا بیماری که نیاز به نام در دانشگاه از پذیرش و ثبتبعد میهمانی آن دسته از دانشجویانی که 

)حسب مورد: پزشک معتمد پردیس مبدأ یا مرکز آموزش  صلاحیذمنوط به تأیید مراجع  اندشدهدرمان مستمر دارند 

شهر محل زندگی به پردیس/مرکز  و مقصد مبدأبا موافقت پردیس  ی بیماران خاص، کمیسیون پزشکی(هاانجمنعالی، 

 است. ریپذامکانخانواده  پردیس/مرکز به محل زندگی نیترکینزدیا خانواده 

 اقدام شود. نامهوهیشاین  7طبق ماده  اندشده العلاجصعبدچار بیماری  هاآن: در مورد دانشجویانی که والدین تبصره

 ضوابط میهمانی بر اساس سرپرستی -ت 

خود )پدر، مادر، خواهر، برادر و فرزند( را از مراجع  کیدرجهکه حکم سرپرستی بستگان  میهمانی آن دسته از دانشجویانی .9

یا خانواده به پردیس/مرکز شهر محل زندگی و مقصد  مبدأبا موافقت پردیس  اندنمودهقضایی اخذ  صلاحیذ

 پذیر است.خانواده امکان پردیس/مرکز به محل زندگی نیترکینزد

با ارائه مدارک مربوطه  هستند یستیبهز ویا تحت پوشش کمیته امدادنشجویانی که والدین آنان میهمانی آن دسته از دا .0

پردیس/مرکز به محل  نیترکینزدیا خانواده و مقصد به پردیس/مرکز شهر محل زندگی  مبدأو با موافقت پردیس 

 .است پذیرامکانخانواده  زندگی

 فرزند ضوابط میهمانی بر اساس فوت والدین، همسر و -ث

با  انددادهازدستمیهمانی آن دسته از دانشجویان مجردی که پدر یا مادر/دانشجویان متأهلی که همسر یا فرزند خود را 

 پردیس/مرکز به محل زندگی نیترکینزدیا خانواده به پردیس/مرکز شهر محل زندگی و مقصد  مبدأموافقت پردیس 

 است. ریپذامکانخانواده 

 همسر و فرزندان کارکنان، مدرسان و اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیانضوابط میهمانی  -ج

به و مقصد  مبدأبا موافقت پردیس رسمی و قراردادی دانشگاه  وقتتماممیهمانی همسر و فرزندان کارکنان 

رگزینی( )مطابق با حکم کا خانواده پردیس/مرکز به محل زندگی نیترکینزدیا خانواده پردیس/مرکز شهر محل زندگی 

 است. ریپذامکان

 شاغل و بازنشسته() یعلمضوابط میهمانی همسر و فرزندان اعضای هیأت  -چ

ی و فناوری با مرتبه علمی مربی و بالاتر وزارتین علوم، تحقیقات و رسموقت تمام علمی هیأتمیهمانی فرزندان اعضای 

با موافقت پردیس  اندشدهپذیرفته فرهنگیاناه ی دانشگهاسیپردبهداشت و درمان و آموزش پزشکی که در هر یک از 

خانواده )مطابق با  پردیس/مرکز به محل زندگی نیترکینزدیا خانواده به پردیس/مرکز شهر محل زندگی  و مقصد مبدأ

 است. ریپذامکان حکم کارگزینی(



 

11 

 

 

 

 ضوابط میهمانی ورزشکاران و قهرمانان ملی -ح

جهت شرکت در اردوهای تیم  ورزشکارلی بوده و فدراسیون مربوطه به وجود میهمانی ورزشکارانی که در عضویت تیم م

با موافقت و ی سازمان مرکزی بدنتیتربی مربوطه و تأیید مدیرکل هاونیفدراساز سوی  نامهیمعرف ملی نیاز دارد با ارائه

 است. ریپذامکانو مقصد  مبدأپردیس 

 ضوابط میهمانی دانشجوی نخبه و ممتاز -خ

تسهیلات » نامهنییآ( 9) ماده مفاد بر اساس ممتاز و نخبهی دانشجو ی یا انتقال دانشجوی محقق، پژوهشگر یامیهمان

که شامل  «آموزش عالی در درخشانی استعدادهاشورای هدایت  25/99/77آموزشی دانشجویان ممتاز مصوب 

 نیترکینزدیا خانواده ل زندگی به پردیس/مرکز شهر محو مقصد  مبدأبا موافقت پردیس ی زیر است هاگروه

 پذیر است:امکان خانواده پردیس/مرکز به محل زندگی

 ؛معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی سازمان مرکزی هیدییتأآزمون سراسری با  گانهپنجی هاگروهبرگزیدگان  -الف

 ؛رورشوپاز وزارت آموزش نامهیمعرفی کشور با آموزدانشبرگزیدگان المپیادهای علمی  -ب

 ؛ی علمی و صنعتی ایرانهاپژوهشی خوارزمی و دانشجویان مبتکر با تأییدیه سازمان هاجشنوارهبرگزیدگان  -ج

دانشجویان قاری ممتاز کشوری و حافظان کل قرآن کریم با تأییدیه معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان  -د

 ؛مرکزی

 ؛لمی نخبگاناز بنیاد ع نامهیمعرفشرط داشتن دانشجوی نخبه به -ه

از سازمان مربوطه و تأییدیه معاونت پژوهشی و فناوری  نامهیمعرفدانشجوی محقق و پژوهشگر با داشتن  -و

 ؛سازمان مرکزی

 معاونت دانشجویی سازمان مرکزی. دییتأدانشجوی نمونه با  -ز

 ضوابط میهمانی بر اساس چند دانشجویی -د

در دانشگاه  زمانهم طوربهشجو )پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر و فرزند( در یک خانواده بیشتر از یک دان کهیدرصورت

به پردیس/مرکز و مقصد  مبدأبا موافقت پردیس فرهنگیان مشغول به تحصیل باشند، میهمانی یک نفر یا بیشتر از آنان 

 هاآنقبولی یکی از یا پردیس محل  خانواده پردیس/مرکز به محل زندگی نیترکینزدیا خانواده شهر محل زندگی 

 است. ریپذامکان

 «زوج فرهنگی»ضوابط میهمانی بر اساس  -ذ

وپرورش به محل سکونت خانواده )مطابق ی وزارت آموزشقرارداد ووقت رسمی، پیمانی میهمانی فرزندان کارکنان تمام

و  مبدأبا موافقت پردیس اشند وپرورش بوالدین دانشجو هر دو از کارکنان وزارت آموزش کهیدرصورتکارگزینی(  حکم با

 است. ریپذامکان خانواده پردیس/مرکز به محل زندگی نیترکینزدیا خانواده به پردیس/مرکز شهر محل زندگی مقصد 
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 : موارد خاص7 ماده

از اشد درخواست دانشجو پس نب نامهوهیشاین از شرایط  کیچیهانتقال، واجد واردی که دانشجوی متقاضی میهمانی/در م

مدیریت  خاص موارد بررسی شورای» در تواندیمبت در سامانه به همراه مدارک و مستندات ارسالی از طرف دانشجو ث

 .شودمطرح و اعلام نظر  «ی استانیهاسیپرد امور

 : میهمانی دائم8ماده 

 مسالین دو مقطع کارشناسی پیوسته و مسالیندر چهار  بالاتر و 99در صورت کسب معدل کل  موقت دانشجوی میهمان

مقصد  و أپردیس مبدکارگروه میهمانی با موافقت  تواندیمکارشناسی ناپیوسته در پردیس مقصد  مقطع کاردانی و در

 .میهمان دائم شود

مقصد پردیس و  ماندیمباقی أ پردیس مبد دانشجویان در سوابق تحصیلیپرونده  در فرایند میهمانی دائم،: تبصره

 را دانشجو، آموختگیدانشتائید  از پس تیدرنهانماید و  ثبت در سامانه گلستانانشجو را موظف است هر ترم، نمرات د

 .دهد ارجاع أمبدآموزش پردیس  به یآموختگدانشجهت دریافت مدرک 

 نامهشیوه: نظارت بر اجرای 9 ماده

نیازی و  نامه بودهشیوهین ا (، مشمول ضوابط7ی ماده )استثنابه انتقال دانشجویان،ی میهمانی و هادرخواست تمامی  .9

در راستای ایجاد تسهیل در امر  ارد، لذاند «ی استانیهاسیپرد مدیریت امور بررسی موارد خاص شورای»به طرح در 

 .دینمایمکفایت  نامهوهیشاقدام در چارچوب این  میهمانی یا انتقال،

پردیس به عهده رئیس مدیر استان و در هر عهده  استان بردر هر  نامهوهیشاجرای این  حسن برمسئولیت نظارت   .0

 مفاد یاجرا عدم به کهینحوبه نموده ریتقص ای قصور نامهوهیش نیا یاجرا در که ینیمسئول ای افراد ؛ واست پردیس

 .شد خواهد رفتار هاآن با مقررات و نیقوان مطابق شود منجر نامهوهیش

 

رئیسه  أتیه 27/28/11( مورخ 095در جلسه شماره ) انیقال دانشجوو انت یهمانیم نامهوهیش بینظر به تصو .11ماده 

 نیگزیابلاغ جا خیو از تار شودیجهت اجرا ابلاغ م وستیجدول پ 9تبصره و  92ماده و  92در  نامهوهیش نیدانشگاه، ا

 .شودیم یقبل نامهوهیش
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 جداول پیوست

 ونده دانشجوجهت بررسی درخواست و درج در پر ازیموردنمدارک  -3جدول 

 علت تقاضا
 بند

 نامهشیوه
 مرجع بررسی اولیه ازیموردنمدارک 

 ازدواج

(5 ماده)  
 الف

 (2 و 1 صفحه) نیزوجشناسنامه  -1

 (5 و 4 و 3 و 2صفحات ) ازدواجسند  -2

 یا...( نامهاجارهسند، ) همسرمحل سکونت  کنندهنییتعگواهی اشتغال به کار همسر یا مدارک  -3

 مبدأپردیس 

 متارکه

(5 ادهم)  
2-الف  

 (2 و 1 صفحه) خانمشناسنامه دانشجوی  -1

 ی قطعی و نهایی دادگاهرأ(/2،3،4،5 صفحات) نامهطلاق -2

 یا...( نامهاجارهسند، ) خانوادهمحل سکونت  کنندهنییتعمدارک  -3

 مبدأپردیس 

 خانواده شهدا و ایثارگران

(5)ماده   
 ب

 د یا جانبازاناز بنیاد شهی نامهیمعرفکارت یا  -فرزند و همسر شهید -1

 از اداره ایثارگری و جانبازی نامهیمعرفارائه کارت یا  -همسر آزاده ای فرزندآزاده،  -2

 از اداره ایثارگری و جانبازی نامهیمعرفارائه کارت یا  -به بالا %07تا  %25جانباز  -3

 یا کارت جانبازی پدر یا مادر یا همسر نامهیمعرف - %44تا  %25فرزند یا همسر جانباز  -4

 گواهی از یگان مربوط به اعزام رزمنده –فرزند و همسر رزمنده  -5

 گواهی از یگان مربوط به اعزام-رزمنده -6

 مدارک عمومی

 یا...( نامهاجارهسند، ) دانشجومحل سکونت همسر یا والدین  کنندهنییتعمدارک  -1

 شناسنامه فرزند یا همسر جانباز یا آزاده 2و  1تصاویر صفحات  -2

ر اداره کل امو

ایثارگران سازمان 

 مرکزی

 

یا رابط امور شاهد و 

ایثارگران پردیس 

 و مقصد مبدأ

 بیماران

(5)ماده   
 پ

 مدارک بیماری مربوط به دانشجو -1

 مرکز  ایمبدأ  سیپزشک معتمد پرد کمیسیون پزشکی استان ویا هیدییتأی خاص ویا هایماریبگواهی انجمن  -2

 یا...( نامهاجارهسند، ) دانشجودین محل سکونت همسر یا وال کنندهنییتعمدارک  -3

 مبدأپردیس 

 سرپرستی

(5)ماده   

 

 ت

 قضایی صلاحیذحکم سرپرستی از مراجع  -1

 (2 و 1شناسنامه دانشجویان و والدین )صفحات  -2

 نامه یا...(سند، اجاره) دانشجوکننده محل سکونت والدین مدارک تعیین -3

 مبدأپردیس 

 چند دانشجویی

(5)ماده   
 ث

 باشندیمی دیگری مشغول به تحصیل هاسیپرددر ال به تحصیل سایر دانشجویانی که گواهی اشتغ -1

 (2 و 1شناسنامه دانشجویان و والدین )صفحات  -2
 مبدأپردیس 

فوت والدین، همسر یا 

 فرزند

(5 ماده)  

 ج

 

 احوالثبت ادارهگواهی فوت صادره از  -1

 (2 و 1شناسنامه دانشجو و متوفی )صفحات  -2

 نامه یا...(سند، اجاره) خانوادهمحل سکونت  کنندهمدارک تعیین -3

 مبدأپردیس 

 همسر و فرزندان کارکنان

دانشگاه  مدرسان و

(5 ماده) انیفرهنگ  

 چ
 آخرین حکم کارگزینی -1

 مدارک شناسایی دانشجو و کارمند دانشگاه -2
 مبدأپردیس 

علمی سایر  هیأت

هادانشگاه  

(5)ماده   

 ح

 آخرین حکم کارگزینی -1

 (2 و 1علمی )صفحات  هیأتو و عضو شناسنامه دانشج   -2

 ( در صورت دانشجو بودن همسر5و  3، 2،4سند ازدواج )صفحات  -3

 وقت رسمی یا پیمانی بودناز محل کار، مبنی بر تمام نامهیمعرفارائه  -4

معاونت آموزشی و 

تحصیلات تکمیلی 

 سازمان مرکزی

ورزشکاران و قهرمانان 

 ملی

(5)ماده   

 خ

 یالمللنیبحکم قهرمانی کشوری یا  -1

 از سوی فدراسیون مربوطه نامهیمعرف -2

 ی سازمان مرکزیبدنتیترب رکلیمد هیدییتأ -3

 سازمان مرکزی

 یبدنتیترب کل اداره

 د دانشجوی نخبه و ممتاز
 بنیاد ملی نخبگان و مراجع ذیصلاح مربوطه هیدییتأگواهی و  -1

 المللیحکم کشوری یا بین -2
 سازمان مرکزی

فرهنگی زوج  

(5)ماده   
 ذ

 خرین حکم کارگزینی زوجینآ -3

 شناسنامه دانشجو 2 و 1صفحات  -4
 مبدأپردیس 

 موارد خاص

(6)ماده   
6 

 هرگونه مدارک و مستندات مربوطه به درخواست دانشجو -1

 صفحه اول شناسنامه دانشجو -2

 کاربرگ شورای بررسی موارد خاص -3

 مبدأپردیس 
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 به اداره کل محل خدمت جهت ارسال وستهیپ یمقطع کارشناس همانیم انیدانشجو -4جدول 
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 فرم مدیرگروه -5جدول 

 

 


