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و انتقال توام با تغییر رشته از سایر دانشگاهها به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان       به منظورساماندهی فرآیند میهمانی ، انتقال  

ستور    شی، این د شی مورخ     با رعایت آئین نامه های آموز شورای آموز سه  شورای     7/2/0011العمل در جل سپس در  تایید و 

 دانشگاه مورخ .......................... تصویب گردید.

 بخش اول:  اصول کلی 
دانشگاه  و این می باشدو انتقال توام با تغییر رشته و انتقال  میهمانیتوافق دانشگاههای مبدأ و مقصد، شرط اصلی      (0-0

 درخواست دانشجویانی را بررسی می نماید که از حداقل معدل الزم مندرج در این آئین نامه برخوردار باشند. 

ضی میهمانی و        (0-2 شورای عالی برنامه ریزی وزارت متبوع، دانشجویان متقا صوب  با توجه به آئین نامه های آموزشی م

به شرط داشتن حداقل معدل کل الزم و دارا بودن یکی از شرایط زیر از اولویت میهمانی و یا انتقال برخوردار خواهند انتقال 

 بود .

، بطوری که وی به تشخیص  بعد از قبولی در دانشگاه   ده دانشجو شهادت، فوت یا معلول شدن سرپرست خانوا     -0-2-0

 مراجع قانونی به عنوان کفیل خانواده شناخته شود.

 ، به نحوی که به تشخیص شورای پزشکی   بعد از قبولی دانشگاه   بیماری صعب العالج یا معلولیت مؤثر دانشجو   -0-2-2

 ل وی محرز باشد .نتقاو ضرورت ا دانشگاه قادر به ادامه زندگی به طور مستقل نباشد

سمی و  -0-2-3 شجوی دختر   ازدواج ر شگاه  دائمی دان شوهر به تأئید     بعد از قبولی در دان شتغال  صیل یا ا که محل تح

 کاشان( باشد. توابع دانشگاه علوم پزشکی )بجز در استان اصفهان ،مراجع ذیربط

در بازه زمانی که وزارت متبوع تعیین می نماید و با توجه به  0011-0010این دانشگگگگاه برای سگگگال تحصگگگیلی  (0-3

ضیان،   ست    مطابقظرفیت محدود و کثرت متقا شرح جدول پیو شجویان حائز باالترین     ،امتیاز بندی خود ب ست دان با درخوا

 براید و می پذیر سگگاالنه فقط ین نوبت درخواسگگت میهمانی و انتقال  . ضگگمنا این دانشگگگاه امتیازها موافقت خواهد نمود

 پذیرفته نخواهد شد.و انتقال جدید  یمیهمان درخواست تحصیلی، نیمسال دوم

 تعهدی ندارد.هیچگونه  میهمان انتقالی و دانشگاه نسبت به تامین خوابگاه برای دانشجویان  (0-0

دیگری  برخوردار نیستند ولی به دالیل  2-0بر اساس مصوبات هیات امناء، دانشجویانی که از شرایط مذکور در بند      (0-5

شرایط میهمانی و انتقال، در قالب        صورت وجود ظرفیت پذیرش مازاد و احراز  شند، در  ضی میهمانی و یا انتقال می با متقا

 می شوند. منتقل میهمان یا  ،پردیس خودگردان و با پرداخت شهریه براساس شیوه نامه مربوطه

ست های میهمانی و انتقال     (0-6 سی درخوا ضوابط    برر شجویان پردیس خودگردان نیزدر قالب مفاد این آئین نامه و دان

 مربوطه انجام خواهد شد. 

 دانشگگگگاه هیچگونه تعهدی نسگگگبت به ادامه میهمانی یا انتقال دانشگگگجویان میهمان به علل مختل: از جمله  عدم (0-7

دالیل مشابه آن، دلیلی بر الزام  ن موضوع وهمخوانی واحدهای ارائه شده با واحد های معرفی شده از دانشگاه مبدأ ندارد وای

 باشد. انتقال دانشجو نمی این دانشگاه برای  ادامه میهمانی یا

ه ب دستور العمل اجرایی میهمانی وانتقال و انتقال توام با تغییر رشته دانشجویان سایر دانشگاههای علوم پزشکی 

  ..........   دانشگاه مورخ مصوب شورای 1044-1041در سال تحصیلی  اصفهان دانشگاه علوم پزشکی 

 



 بخش دوم : ظرفیت پذیرش
ستثناء موارد زیر حداکثر معادل      2-0 شته ها به ا شجوی میهمان در کلیه ر صد ظرفیت  01( حداکثر ظرفیت پدیرش دان در

شگاه   ساس ظرفیت اعال پذیرش دان سنجش در    میبر ا سری    سازمان  سرا صیلی    آزمون  شد  1044-1041سال تح که  میبا

این آئین نامه پذیرش و در صورت عدم تکمیل، باقیمانده آن در قالب ظرفیت   2-0توسط دانشجویان متقاضی مشمول بند     

 مازاد )پردیس خودگردان( تخصیص خواهد یافت.

درصد و در رشته دندانپزشکی در دوره علوم     05ظرفیت پذیرش دانشجوی میهمان در رشته های بهداشت     -0-0-2تبصره  

 درصد ظرفیت پذیرش دانشگاه می باشد.  5پایه و همچنین داروسازی و همه رشته های علوم توانبخشی و پرستاری  

به دلیل عدم ظرفیت و      دندانپزشگگگکی )بعد از علوم پایه(    دوم رشگگگته   جدید در مرحله    پذیرش میهمان   -2-0-2تبصگگگره 

 امکانپذیر نمی باشگگد و صگگرفا دانشگگجویانی که دارای سگگابقه میهمانی در ،برای متقاضگگیان جدید امکانات بالینیمحدودیت 

 می توانند نسبت به درخواست ادامه میهمانی اقدام نمایند. ،می باشند اول همرحل آخرین نیمسال

مشمول این که متقاضی میهمانی دروس کارورزی می باشند نیز  رشته پرستاری بدون سابقه میهمانی   آخر  سال دانشجویان  

  .هستندتبصره 

  شود. یآن را شامل نم یو تبصره ها 0-2مشمول بند  یانموضوع دانشجو یناالزم به ذکر است 

سگگازمان  دانشگگگاه بر اسگگاس ظرفیت اعالمیدرصگگد ظرفیت پذیرش  5حداکثر ظرفیت انتقال کلیه رشگگته ها معادل  ( 2-2

این آئین  2-0که توسط دانشجویان متقاضی مشمول بند     میباشد  0011-0010سال تحصیلی    آزمون سراسری   سنجش در 

شیوه نامه مربوطه       ساس  صورت عدم تکمیل، باقیمانده آن در قالب ظرفیت مازاد )پردیس خودگردان( برا نامه پذیرش و در 

 تخصیص خواهد یافت.
سامان      2-3 شروط به ثبت نام در  ضی میهمانی و انتقال م شجوی متقا ه میهمانی و انتقال، خارج از ( در موارد زیر پذیرش دان

 ظرفیت اعالم شده صورت می گیرد . 

   درکلیه مقاطع عمومی. 01  دانشجویان کلیه رشته ها باداشتن معدل کل  ال:

  حائزین رتبه اول تا دهم کشگگگوری در آزمونهای جامع علوم پایه ، دارندگان مدال های المپیادهای جهانی، رتبه اول                   ب

 و حافظان کل قرآن کریم. شحویی کشورالمپیادهای علمی دان

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان وفرزندان آنان.کارکنان    ج

 آزمون سراسری سهیمه مناطق.  011د   رتبه های زیر 

 یبخش سوم: میهمان
ضی میهمانی می   ( 3-0 شجویان متقا ست در دوره دکترای عمومی حداقل   کلیه دان سال و  2بای سی     نیم شنا در دوره کار

دانشجویان دوره   درخواست میهمانی  بر این اساس  در دانشگاه مبدا گذرانده باشند.   را نیمسال  0پیوسته و ناپیوسته حداقل   

  .بررسی می شود 0011-0010نیمسال دوم  برای 99دکترای عمومی ورودی بهمن 

صره   صفهان و فرزندان آنها مطابق       -0-0-3تب شکی ا شگاه علوم پز صوص کارکنان دان سه     -0بند در خ صورتجل ستمین  ط بی

) موضوع میهمانی مبنا برای ورودی مهر یا بهمن و فارغ از زمان ورود به دانشگاه ( اقدام    00/17/95شورای دانشگاه  مورخ   

 خواهد شد.

ش 3-2 شتن معدل کل حداقل         ارائهرط (  شته ها دا شجویان کلیه ر ست میهمانی برای دان سال   05درخوا دوم  تا پایان نیم

شد  0399-011صیلی  سال تح  شگاه مبدا       .می با سال در دان شجویان دوره دکترای عمومی که فقط ین نیم در مورد دان

در نیمسال   06حداقل معدل بایستی دارای   ،می باشند  0011-0010تحصیل کرده اند و متقاضی میهمانی از نیمسال دوم    

  .باشدمی  05/51/0011 زمان تحویل معدل کثراحدضمنا  .باشند ،گذرانده



 نیمسگگال دوممعدل  نیز 99برای دانشگگجویان مقاطع کارشگگناسگگی پیوسگگته و نا پیوسگگته ورودی بهمن    -0-2-3 تبصگگره

نمرات )حداقل  درصگگد 71قل ادرخواسگگت، حد بررسگگیامتیاز بندی خواهد بود، منوط به اینکه تا زمان  مالک 99 -011  

آخرین روز بررسگی   ،دسگته از دانشگجویان   برای اینحداکثر مهلت ارائه کارنامه  درسگی( آنان گزارش شگده باشگد.    واحد00

سط  شناس این  مدارک تو شگاه  کار ست پس از این تاریخ، تغییر در معدل کل   05/15/0011 دان سایر  خواهد بود. بدیهی ا و 

 باشد. تحت هیچ شرایطی میسر نمی ،موارد مشمول امتیاز

 مورد محاسبه قرار نخواهد گرفت. ،ناشی از آندروس تطبیقی و معدل  -2-2-3تبصره 

صرفاً جهت    ( 3-0 شجوی میهمان  صیلی و    پذیرش دان شته های تح شود،      ر شگاه ارائه می سی خواهد بود که در این دان درو

شد.      شده با شنهاد  شگاه مبدأ نیز پی شجوی  همچنین  منوط به اینکه از طرف دان ست دان ضی   ان الزم ا شت متقا ه مهمانی در ر

مشاهده نیمرخ تحصیلی رشته مورد تقاضا، در صورتی  با مراجعه به سایت دانشکده مربوطه و  مقطع های موجود در دانشگاه  

داشته  دروس پیشنهادی وی با دروس ارائه شده در این دانشگاه مطابقت درصد  11برای میهمانی ثبت نام نماید که حداقل 

 باشد.

واحد ، در قالب تکدرس و خارج از ظرفیت پذیرش می شگگوند و به شگگرط  6میهمانی تا سگگق:  ( دانشگگجویان متقاضگگی3-5

افت با دری) نیز قابل بررسی است.  خارج از سامانه  در خواست آنان   ،و دانشکده مربوطه در این دانشگاه   موافقت دانشگاه مبدا 

 (5-0بر اساس بند  شهریه

 بخش چهارم : انتقال دائم

وزارت  10/10/96/د مورخ 0303/511با توجه به آئین نامه های آموزشگگگی مقاطع دکترای عمومی و نامه شگگگماره   ( 0-0

متبوع، متقاضیان انتقال بایستی نمره قبولی آخرین فرد پذیرفته شده در رشته و سهمیه مربوطه را در آزمون سراسری سال 

در دوره پردیس خودگردان این دانشگاه( را کسب نموده  ،ایل دانشجوورود خود در دوره روزانه این دانشگاه )یا در صورت تم

 باشند. 

همچنین دانشگگجویان دوره  را داشگگته باشگگند و  0-0شگگرط مذکور در بند  که ان دوره دکترای عمومیدانشگگجوی(   0-2

سته      سته و ناپیو سی پیو شنا ستی ابتدا کار شگاه حداقل   ، بای سال  2در این دان  00میانگین حداقل  و بطور  دهش میهمان  نیم

شند      سال گذرانده با سی را در هر نیم و  05، چنانچه در مدت میهمانی در دوره دکترای عمومی معدل کل حداقل واحد در

سته معدل کل حداقل            سی ناپیو شنا سته وکار سی پیو شنا سب  را  06در دوره کار شند،  ک شتن منع    نموده با شرط ندا به 

در د درخواست انتقال دائم خود را همراه با مدارک و مستندات   نمقصد، می توان  آموزشی و انضباطی در دانشگاههای مبدأ و   

 سامانه انتقال و میهمانی ثبت نمایند.

پذیرش تقاضگگای انتقال دانشگگجویان دوره های دکترای عمومی وکارشگگناسگگی پیوسگگته که قبالً با میهمانی آنان در   ( 0-3

 ،0011-0010نیمسگگال اول و دوم  دراین دسگگته از دانشگگجویان موافقت شگگده مقدور نمی باشگگد و 99-011نیمسگگال دوم 

صراً می  ست نمایند و ادامه میهمانی  توانند برایمنح ست  درخوا شان  درخوا شرایط،    ،انتقال ای شرط دارا بودن   برای ب

  .و در سال تحصیلی آتی امکان پذیر میباشد 0010-0012  نیمسال اول

صوص  (0-3-0 شگاه و فرزندان  درخ ضعیت  آنان، کارکنان دان سته        امکان تبدیل و سته و ناپیو سی پیو شنا شجویان کار ه ب دان

 .میسر است (نیمسال میهمانی 2 بعد از) 0011-0010 نیمسال دوم از انتقال،

دانشجویان استعداد درخشان، در صورت انتقال      ،وزارت متبوع 29/19/95/د مورخ 0032/511با توجه به نامه شماره   ( 0-0

 و یا انتقال توام با تغییر رشته، واجد شرایط تسهیالت ادامه تحصیل بدون آزمون در مقاطع باالتر نخواهند بود.

( به دانشجویان دارای شرایط و متقاضی انتقال توصیه می شود همزمان با درخواست انتقال، درخواست میهمانی خود         0-5

 ز در سامانه ثبت نمایند تا در صورت عدم کسب امتیاز الزم برای انتقال، درخواست میهمانی ایشان بررسی گردد.را نی



 و انتقال از خارج کشور  ، تغییر رشته بخش پنجم : انتقال توأم با تغییر رشته  
و تغییر رشته در صورت موافقت دانشکده مربوطه و خارج     درخواست دانشجویان متقاضی انتقال توأم با تغییر رشته     ( 5-0

الزم اسگگت  ،ا کلیه متقاضگگیان انتقال توام با تغییر رشگگتهاز چارچوب سگگامانه وزارتی و زمان بندی آن قابل انجام اسگگت. لذ

  دانشگاه تحویل نمایند. داره خدمات آموزشیبه ا ،0110مرداد ماه  6تیرماه تا در بازه زمانی یکم  رامدارک خود 

ستندات مربوط به موافقت مرکز          5-2 شور با ارائه م شگاه های خارج ک ضی انتقال از دان شجویان ایرانی متقا ست دان ( درخوا

شی وزارت متبوع،  خدمات  شی     0011مرداد ماه  6تا  یرماهت یکمآموز سط اداره خدمات آموز شکده   خذ گردیدهاتو و به دان

مصاحبه بالفاصله    نتایج می گیرد.  مرداد انجام سوم درهفته  توسط دانشکده ها   مصاحبه ایشان   مربوطه ارسال خواهد شد.   

 خواهد شد. مطرح  در شورای میهمانی و انتقالبه مدیریت امور آموزشی ارسال و جهت تصمیم گیری نهایی 

 بخش ششم : فرایند اجرایی 
تدوین گردیده و همه سگگاله پس از بازنگری توسگگط حوزه  0011-0010العمل برای سگگال تحصگگیلی  (   این دسگگتور 6-0

 معاونت آموزشی و شورای آموزشی، در شورای دانشگاه به تصویب خواهد رسید.

سام        6-2 شجویان از طریق  ستهای وزارت متبوع مبنی بر انجام یکپارچه فرایند میهمانی و انتقال دان سیا نه ا(   با توجه به 

الکترونیکی مربوطه، زمان بندی فرایند مطابق ابالغ وزارت متبوع خواهد بود . لذا الزم اسگگگت همه متقاضگگگیان میهمانی و             

 انتقال بدون استثناء با مراجعه به دانشگاه مبداء و اطالع از زمان بندی، در سامانه ثبت نام نمایند. 

سامانه میهمان     6-3 شده در  ست های ثبت  سی های اولیه و امتیاز بندی (  کلیه درخوا مطابق جدول  ی و انتقال، پس از برر

ست  شجویی و            پیو شی، معاون دان شگاه، معاون آموز شکل از رئیس دان شجویان مت شورای میهمانی و انتقال دان سه  ، در جل

ری قرار میم گیفرهنگی، رئیس دانشکده مربوطه، دبیرستاد شاهد و ایثارگر و مدیر امور آموزشی دانشگاه مورد بررسی و تص       

 می گیرد.

( بمنظور بررسی و امتیاز دهی به مدارک پزشکی بیماری صعب العالج دانشجو یا والدین وی، شورای پزشکی با حضور         6-0

 در حوزه و سایر اعضای مندرج در آئین نامه مربوطه   نفر از پزشکان متخصص در رشته های داخلی، جراحی و روانپزشکی     3

 واهد شد. معاونت آموزشی تشکیل خ

( تشگگخیص کفالت دانشگگجو و امتیاز مربوط به آن در شگگورایی با حضگگور معاون آموزشگگی یا قائم مقام وی، مدیر امور   6-5

 خواهد شد. و تعیین آموزشی و مدیر و نمایندگان امور حقوقی دانشگاه بررسی

اس بر اس هر ساله  گاهها به این دانشگاه  ( جدول زمان بندی فرآیند پذیرش دانشجویان میهمانی و انتقال از سایر دانش    6-6

آموزشی دانشگاه تنظیم و در سایت معاونت آموزشی اعالم توسط حوزه معاونت  برنامه زمانی اعالم شده توسط وزارت متبوع 

 خواهد شد. 


