
 با��ه �عا�ی
 

 

 

 

 

 

مقاطع کاردانی و در  دختر دانشجویانمیهمانی دائم (ماده الحاقی -شیوه نامه نقل و انتقاالت دانشجویی  - 16ماده 

 )ین و یا همسرمحل سکونت والدبه  کارشناسی

محل سکونت  شهر به ،)پیوسته و ناپیوسته(  کارشناسیهمانی دائم دانشجویان دختر در مقاطع کاردانی و می. 16-1

 .والدین و یا همسر با توجه به شرایط زیر امکان پذیر است

 

 دارا بودن کلیه شرایط عمومی مندرج در شیوه نامه نقل و انتقاالت. 

  در واحد مقصد در سال ورودي دانشجودایر بودن رشته متقاضی. 

  متقاضیانتخابی مقصد تایید عدم مغایرت محل سکونت و واحد. 

 

از میهمانی انصراف هر دانشجو در هر دوره تحصیلی صرفا یکبار مجاز به استفاده از این ماده خواهد بود و  -1تبصره 

 .دائم و تغییر مقصد امکان پذیر نمی باشد

و مقصد، بر اساس محل دو سال آخر تحصیلی دوره متوسطه، مدارك دانشجو را بررسی و موظف به  واحدهاي مبدا -2تبصره 

مدارك معتبر محل سکونت  ،تکمیل فرایند درخواست می باشند و در صورت مغایرت واحد مقصد با محل دو سال آخر تحصیلی

 .در بررسی مبناي اقدام واحدهاي مبدا و مقصد خواهد بود

و علوم تغذیه مامایی  ،ه به محدودیت امکانات بیمارستانی درخواست دانشجویان رشته هاي پرستاريبا توج -3تبصره 

 .براساس سایر مواد شیوه نامه نقل و انتقاالت قابل بررسی می باشد

پس از تکمیل تصویر کلیه سوابق تحصیلی دانشجو به منظور تسهیل در میهمانی دائم دانشجویان دختر،  -4تبصره 

نیازي به ارسال لیست دروس از واحد مبدا به مقصد در هر بایستی به واحد مقصد ارسال گردد و درخواست فرایند 

به آموزشی براي درج در پرونده دانشجویان میهمان کارنامه تحصیلی البته در پایان هر نیمسال،  ،نمی باشد نیمسال

 .ارسال می گرددواحد مبدا 

اعم از ثابت و (  ائم تمام شهریهدر طی دوره میهمانی د، دختر ثبت نام دانشجویانبه منظور تسهیل در امور  -5تبصره 

 بایستیواحد مقصد واریز خواهد شد و به منظور جبران بخشی از هزینه هاي واحد مبدا،  مقصدبه حساب واحد  )متغیر

 .نمایدبه واحد مبدا پرداخت را  شهریه ثابت در هر نیمسال

 

 نیازمدارك و مستندات مورد 

 ارایه مدارك سکونت والدین و یا همسر 

 تصویر کلیه صفحات شناسنامه. 

  پیش دانشگاهی و دیپلم(تصویر مدرك دو سال آخر تحصیلی.( 
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