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  هاي استانيسرپرستان محترم مديريت امور پرديس

 موضوع: تقويم اجرايي مربوط به ميهماني و انتقال

 سالم عليکم:

 نامهموضوع ابالغ شیوه 01/05/30 /د مورخ055/05205/05555پیرو بخشنامه شماره با احترام، 

 ها/محترم پردیس ، مقتضی است سرپرستان)در قسمت سایر اطالعات(میهمانی و انتقال دانشجویان

نکات ذیل،  رعایتبا  آموزش عالی تابعه، ترتیبی اتخاذ نمایند که درخواست دانشجویان، مراکز

 بررسی شود:

گیری از تعیین محدوده زمانی درخواست میهمانی و انتقال دانشجویان و پیشکنترل ومنظوربه -0

زمان مرکزی درفصل تابستان مکاتبات یا مراجعات حضوری دانشجویان و اولیاء به پردیس ها و سا

از یک سو و محدودیت سامانه مرواریداز سوی دیگر، فرم درخواست میهمانی و انتقال دانشجویان 

توسط دانشجو  00/50/30الی  02/50/30بازه زمانی  دردر زمان حضور دانشجو در پردیس/ مرکز 

 شود؛جام اننام درسامانه از طریق ثبتتکمیل و ادامه روند میهمانی و انتقال 

بندی جدول ذیل در صورتی دانشجویان طبق زمان انتقال گروهی میهمانی وهای درخواست -2

است که مدارک زیر به پیوست درخواست گروهی  سوی این معاونت پاسخ ازبررسی و قابل

 ارسال شود:

 ؛مبدأ و مقصد استانموافقت  -

ی بر رعایت مقررات آموزشی سازمان مرکزی مبن مجوز معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی -

 ؛مربوطه

اند، یافتهانتقالها که به سایر پردیسآموختگی دانشجویان پیوسته فرایند دانش در خصوص -0

 در صورت نداشتن مجوزمذکور،؛ معاونت دانشجویی الزامی استطرف وجود مجوز انتقالی از 

 شود؛میها در پردیس مقصد تخلف اداری محسوب آن صدور گواهی دانش آموختگی

 نامهشیوه اولویت هایکه دانشجوی متقاضی، دارای شرایط خاصی است که مشمول درصورتی -4

 بررسی است؛خاص استانی، قابل نشود، درخواست نامبرده در شورای بررسی موارد

استثنای گواهی اشتغال به )بهائه گواهی برای دانشجویان میهمانهرگونه مکاتبات اداری و ار -0

 شود؛دانشجو میهمان مقصد است( فقط از طریق پردیس مبدأ صادر می تحصیل درترمی که

 کمیته تطبیق

 و بخشنامه های اداریدستور العمل ها 

 معاونت دانشجويي واحد مجری:

 های استانيمديريت امور پرديس استان:

 055 کد:
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رسانی و بررسی شرایط و مدارک پردیس مبدأ ضمن اطالعاستان/مقتضی است کارشناسان  -1

های الزم را در خصوص فرایند گیریو پی ، هماهنگی(نامهپیوست شیوه 0 طبق جدول) الزم

 ند؛داشته باش مقصد استانمیهمانی و انتقال با

ها در خصوص اعمال محدودیت در میهمانی، درخواست میهمانی استان هر نوع مکاتبه با سایر -7

منوط به کسب مجوز از حوزه معاونت دانشجویی سازمان  گروهی، لغو میهمانی گروهی و ...

 اجرا است؛پس از مستندسازی قابلفقط مرکزی است و 

 نیم برای فوری و دقیق به دانشجویان جهت اطالع رسانیانتقال  زمان درخواست میهمانی و -8

  شود.اعالم میذیل،  به شرح جدول 30-31سال اول سال تحصیلی 
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