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  اجرایی دانشجویان مهمان دستورالعمل 

این دستورالعمل توسط ستاد یکسان سازی و بـازنگری در فرآینـدهای آموزشـی تهیـه و در تـاریخ       
   قابــل اجــرا 1377 بــه تــصویب شــورای آموزشــی دانــشگاه رســید و از نیمــسال دوم  8/10/1377

  . می باشد
ب شورای عالی برنامـه ریـزی مـورخ          آئین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته مصو       24ماده  

25/10/1373  
در صورتی که ارائه برخی از دروس در یک رشته و در یک زمان معـین در موسـسه مبـداء ممکـن            «

نباشد دانشجو می تواند آن دروس را با موافقت استاد راهنما و تائیـد کمیتـه تحـصیالت تکمیلـی در                     
در ایـن حـال     .  به صورت مهمان بگذارنـد     یکی از موسسات آموزش عالی دیگر که مجری دوره است         

کسب موافقت موسسه مقصد هم ضروری است و تعداد واحدهای درسی دانشجوی مهمـان در یـک                 
  » .نباید از نصف واحدهای درسی دوره تجاوز نمایدموسسه 

****  
  : امور مربوط به دانشجویان مهمان به دو صورت انجام می گیرد

  ین دانشگاه به سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی معرفی دانشجویان مهمان از ا) الف
  پذیرش دانشجویان مهمان از سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به این دانشگاه ) ب

  معرفی دانشجویان مهمان از این دانشگاه، به سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ) الف
  )  بند الف-1نمونه شماره . (دانشجو تقاضای مهمان شدن می کند -1
 -1نمونـه شـماره   . (مدیر گروه آموزشی مربوط موافقت یا مخالفت خود را اعالم می نمایـد   -2

 ) بند ب

اعـالم نظـر کارشـناس      )  بنـد ج   -1نمونه شـماره    . (کارشناس آموزشی اعالم نظر می نماید      -3
 : آموزشی شامل این موارد می شود

  . اشد درس یا دروس در نیمسال مورد نظر ارائه نشده ب–الف 
مطــابق )  کمبــود یــا جبرانــی– اختیــاری –اصــلی ( عنــوان درس، تعــداد واحــد آن و نــوع درس -ب

  . سرفصلهای مصوب باشد
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آموزش عـالی    تعداد واحدهای گذرانده دانشجو بصورت مهمان در سایر دانشگاهها و موسسات             -ج
  » .وره نباشدبا انتخاب درس یا دروس نیمسال مورد درخواست بیش از نصف واحدهای درسی د

.  معاون آموزشی دانشکده در صورت تائید، مراتب را جهت اقـدام بـه آمـوزش ارجـاع مـی دهـد                     -4
  )  بند د-1نمونه شماره (
  ) 2نمونه شماره . ( آموزش دانشکده اقدام می نماید-5

قصد مهمان شدن از یک دانشکده بـه دانـشکده هـای دیگـر     چنانچه دانشجوی این دانشگاه  : یادآوری
  . دانشگاه را داشته باشد مراحل فوق صورت می گیرداین 
  پذیرش دانشجویان مهمان از سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به این دانشگاه ) ب
 دانشجو با معرفی نامه رسمی از دانشگاه یا موسسات آموزش عالی مربوط به معاون آموزشـی                 -1

  . دانشکده مراجعه می کند
  .  دانشجو را به آموزش دانشکده معرفی می نماید معاون آموزشی دانشکده-2
اظهـارنظر کارشـناس    . ( کارشناس آموزشی درخواست دانشجو را بررسی و اظهارنظر مـی کنـد            -3

 ارائه درس یا دروس در نیمسال مورد نظـر و مطـابق سرفـصل بـودن عنـوان،                   لآموزشی باید شام  
  ) تعداد واحد و نوع درس یا دروس باشد

  .  آموزش، دانشجو به گروه آموزشی معرفی می شود در صورت تائید-4
 پس از تائید و پذیرش گروه آموزشی، برگ انتخاب واحد توسـط آمـوزش دانـشکده صـادر مـی                     -5

  . شود
 برگ انتخاب واحد توسط دانشجوی مهمان تکمیل و پس از امضاء مدیر گروه آموزشـی مربـوط                  -6

  . به آموزش دانشکده تحویل داده می شود
. ای مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش دانشجوی مهمان بـه دانـشگاه مبـداء نوشـته مـی شـود                     نامه   -7
  )  ب3 الف یا نمونه شماره 3نمونه شماره (
  ) 4نمونه شماره . ( پس از برگزاری امتحان و وصول نمره، نمره به دانشگاه مبداء اعالم می شود-8

ده ای به دانشکده های دیگر این دانشگاه        پذیرش دانشجویان مهمان این دانشگاه از دانشک      : یادآوری
  . طی مراحل فوق صورت می گیرد
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  : تذکرات الزم
زمان پذیرش دانشجویان مهمان در چهارچوب برنامه زمان بندی شده تقویم دانـشگاهی و               -1

حداکثر تا پایان حذف و اضافه می باشد و به درخواست های بعد از آن پاسخ داده نخواهد                  
  . شد

 جهت گذراندن یک درس در یک نیمسال تحصیلی صرفا بـه یـک دانـشگاه                دانشجوی مهمان  -2
 . معرفی می شود

تعداد واحدهای درسی دانـشجوی مهمـان نبایـد از نـصف واحـدهای درسـی دوره تجـاوز                    -3
 . نماید

درخصوص معرفی یا پذیرش دانشجویان مهمان هیچگونه مکاتبه ای بـا دانـشگاههای غیـر                -4
 . صورت نگیرد... نشگاه آزاد اسالمی و انتفاعی و نیمه دولتی اعم از دا

 . کلیه ضوابط و مقررات آموزشی برای دانشجویان مهمان جاری است -5

 . دانشگاه از ارائه هرگونه امکانات دانشجویی برای دانشجویان مهمان معذور است -6

کلیه مکاتبات دانشجویان مهمان با مدیر کل محترم تحصیالت تکمیلـی دانـشگاهها صـورت                -7
 . گیرد

ق بخش، گـروه، اسـتاد راهنمـا بـه     یفی یا پذیرش دانشجو به غیر از موارد فوق و از طر      معر -8
 . صورت رسمی یا غیر رسمی فاقد اعتبار است

 . روی نمره های ارسالی دانشجویان مهمان حتما چسب زده شود -9

 . نمره های دانشجویان مهمان به هیچ وجه توسط دانشجو ارسال نشود -10

  
  معاون آموزشی دانشگاه
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                 )الف(
  مدیر محترم گروه آموزشی 

  
  با عرض سالم 

 در مقطع   ------------------------- دانشجوی رشته    -------------------    اینجانب    
 به دلیل عدم ارائه درس تقاضـا دارم در          ------------- به شماره دانشجویی     --------------

دروس ذیل را به صورت مهمان در دانـشکده          / درس ----------- سال تحصیلی    ------نیمسال  
  . خواهشمند است اعالم نظر فرمائید.  بگذرانم----------------- دانشگاه ----------------

  . ضمنا هرگونه اشکال احتمالی ناشی از این امر به عهده اینجانب بوده و مسئولیت آن را می پذیرم
  

  )اصلی، اختیاری، کمبود یا جبرانی(درس نوع   شماره کد درس  تعداد واحد  نام درس ردیف
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          

درس یا دروسی که دانشجو تقاضا دارد به صورت مهمان بگذراند باید در برگ انتخاب واحـد                 : تذکر
  . ثبت نام نماید

  : دانشجویامضا
  تاریخ

  ) ب(
  : اظهار نظر مدیر گروه
  .............................ه دلیل با درخواست نامبرده ب

  . مخالفت می شود/ موافقت 
   مدیر گروه نام و نام خانوادگی و امضای

  تاریخ                                 

  ) ج(
  : اظهار نظر کارشناس آموزشی دانشکده

  
  

   کارشناس آموزشی دانشکده مضاینام و نام خانوادگی و ا
                      تاریخ    

  رئیس محترم اداره آموزش دانشکده 
  با سالم 

  . خواهشمند است اقدام الزم صورت گیرد
    معاون آموزشی دانشکدهینام و نام خانوادگی و امضا

  تاریخ

 )د(

 1نمونه شماره 
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-------- ----------- -----------  

  

  با سالم و آرزوی توفیق الهی 

 گرایش ------------ ----------- - دانشجوی رشته - --------- ------       بدین وسیله 

 این ----------- ---- به شماره دانشجویی --------- --- در مقطع ----------- ----

 ----------  سال تحصیلی --------- دروس ذیل در نیمسال / دانشکده را جهت گذراندن درس 

ید اقدام الزم معمول و از نتیجه خواهشمند است دستور فرمائ. به عنوان مهمان معرفی می نماید

  . پذیرش یا عدم پذیرش و اعالم نمره این معاونت را مطلع نمایند

  . قبال از مساعدتی که در این زمینه مبذول خواهید فرمود کمال امتنان را دارد
  

  )اصلی، اختیاری، کمبود یا جبرانی(نوع درس   تعداد واحد  نام درس ردیف
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        

  

 شورای آموزشی دانشگاه تربیت 8/10/1377  تاریخ 321این نامه به استناد مصوبه جلسه شماره 

  . مدرس صادر شده و نیاز به تائید اداره کل آموزشی دانشگاه ندارد

  
  ----------- ----- معاون آموزشی دانشکده    

  
  

  : رونوشت
  امور امتحانات جهت آگاهی  -
  جهت آگاهی امور ثبت نام  -

 2ه شماره نمون

 



C:\Documents and Settings\shirin\Desktop\A-Dastorolamal-Ejraee-Daneshjoyan-Mehman.doc 

  
  

-------- ----------- -----------  
  

  با سالم و آرزوی توفیق الهی 

 درخصوص مهمان شدن -----------  مورخ ----------- -----        در پاسخ به نامه شماره 

 -----------  در مقطع ------------- -----------  دانشجوی رشته ----------- ------ 

   ------------ یرش نامبرده به صورت مهمان در نیمسال به استحضار می رساند با پذ

  .دروس ذیل موافقت می شود/  در درس ----------- سال تحصیلی 
  

  )اصلی، اختیاری، کمبود یا جبرانی(نوع درس   تعداد واحد  نام درس ردیف
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        

  

 شورای آموزشی دانشگاه تربیت 8/10/1377 تاریخ  321این نامه به استناد مصوبه جلسه شماره 

  . مدرس صادر شده و نیاز به تائید اداره کل آموزشی دانشگاه ندارد

  
  ----------- ----- معاون آموزشی دانشکده    

  
  

  : رونوشت
  امور امتحانات جهت آگاهی  -
  امور ثبت نام جهت آگاهی  -

  
  

  الف3نمونه شماره 
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-------- ----------- -----------  
  

   آرزوی توفیق الهی با سالم و

 درخصوص معرفی دانشجوی ----- -------  مورخ ----------------        پیرو نامه شماره 

 ----------  در مقطع ------------  گرایش -------------- ---- رشته ----------- ---

   ----------به استحضار می رساند با پذیرش نامبرده به صورت مهمان در نیمسال 

--------------- -------- دروس ذیل به دلیل /  در درس --------- - -لی سال تحصی

  .مخالفت می شود

  
  )اصلی، اختیاری، کمبود یا جبرانی(نوع درس   تعداد واحد  نام درس ردیف

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        

  

شی دانشگاه تربیت  شورای آموز8/10/1377  تاریخ 321این نامه به استناد مصوبه جلسه شماره 

  . مدرس صادر شده و نیاز به تائید اداره کل آموزشی دانشگاه ندارد

  
  ----------- ----- معاون آموزشی دانشکده    

  
  
  

  امور امتحانات جهت آگاهی : رونوشت
  

  ب3نمونه شماره 

 



C:\Documents and Settings\shirin\Desktop\A-Dastorolamal-Ejraee-Daneshjoyan-Mehman.doc 

  
  

-------- ----------- -----------  
  

  با سالم و آرزوی توفیق الهی 

 درخصوص مهمان شدن -----------  مورخ ------- ----- ----       در پاسخ به نامه شماره 

 -----------  در مقطع ------------- -----------  دانشجوی رشته ----------- ------ 

 اعالم ------ -----  سال تحصیلی --------- ---دروس در نیمسال / بدین وسیله نمره درس 

  .می شود
  

  روف نمره به ح  نمره به عدد  تعداد واحد  نام درس ردیف
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          

  

 شورای آموزشی دانشگاه تربیت 8/10/1377  تاریخ 321این نامه به استناد مصوبه جلسه شماره 

  . مدرس صادر شده و نیاز به تائید اداره کل آموزشی دانشگاه ندارد

  
  ----------- ----- معاون آموزشی دانشکده    

  
  
  

  امور امتحانات جهت آگاهی : رونوشت
  
  

 4نمونه شماره 
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  نمره های دانشجوی مهمان/ استعالم نمره                         
-------- ----------- -----------  

  

  با سالم و آرزوی توفیق الهی 

   درخصوص معرفی ------------ --- مورخ -------------- ---      پیرو نامه شماره 

 ---------------  گرایش -- ----------- --------   دانشجوی رشته----------- ------ 

 معرفی شده اند، خواهشمند ----------  که به عنوان مهمان به آن -------------- در مقطع 

 --------- دروس ذیل در نیمسال / نمره های نامبرده را در درس / است دستور فرمائید نمره 

  . مایند به این معاونت ارسال ن----------- --سال تحصیلی 
  

  )اصلی، اختیاری، کمبود یا جبرانی(نوع درس   تعداد واحد  نام درس ردیف
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        

  

 شورای آموزشی دانشگاه تربیت 8/10/1377  تاریخ 321این نامه به استناد مصوبه جلسه شماره 

  . نداردمدرس صادر شده و نیاز به تائید اداره کل آموزشی دانشگاه 

  
  ----------- ----- معاون آموزشی دانشکده    

  
  
  

  امور امتحانات جهت آگاهی : رونوشت
  
  

 


