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»به نام دانای توانا«

شیوه نامه اجرایی آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

مقدمه: این شیوه نامه اجرایی به منظور ایجاد وحدت رویه، بررسی و تصمیم گیری عادالنه، و رعایت دقیق و کارشناسانه آیین نامه ها 
و دستورالعمل های مصوب در خصوص میهمانی و انتقال دانشجویان مقطع کارشناسی در دانشگاه سیستان و بلوچستان و همچنین 
آن دسته از دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان که متقاضی میهمانی و یا انتقال به سایر دانشگاه ها هستند، تهیه شده است.

ماده ۱: تعاریف: برای رعایت اختصار، واژه های زیر در این شیوه نامه به کار می رود:
۱.۱. دانشگاه مبدأ: دانشگاهی است که دانشجو از طریق آزمون سراسری در آن پذیرفته شده است.

۲.۱. دانشگاه مقصد: دانشگاهی است که دانشجو برای ادامه تحصیل خود، تقاضای انتقال، انتقال توأم با تغییر رشته، میهمانی، 
میهمانی دائم و یا میهمان تک درس به آن را دارد.

۳.۱. دانشجوی میهمان: دانشجوی میهمان، دانشجوی مقطع کارشناسی پیوسته است که با درنظرگرفتن ضریب اعتبار دانشگاه 
مبـدأ برای تعداد نیمسال های تحصیلی مشخصی به صورت موقت، اقدام بـه تغییـر محـل تحصـیل خـود بـه دانشـگاه سیستان 
و بلوچستان می نماید و یا متقاضی میهمانی در رشته خود به یکی از دانشگاه های دولتی است که مورد تأیید دانشگاه سیستان و 

بلوچستان می باشد.
۴.۱. دانشجوی میهمان دائم: دانشجوی میهمان دائم، دانشجویی است که تمام واحدهای باقیمانده تحصـیلی خود را در دانشگاه 
سیستان و بلوچستان به صورت میهمان می گذراند و در پایان هر نیمسال تحصیلی، ریز نمرات وی به دانشگاه مبـدأ ارسال و در 

صورت تأیید پایان تحصیالت توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان، مدرک وی توسط دانشگاه مبدأ صادر می گردد.
و  سیستان  دانشـگاه  به  مبدأ  دانشگاه  از  وی  تحصیل  محل  که  است  دانشجویی  انتقالی،  دانشجوی  انتقالی:  دانشجوی   .۵.۱
بلوچستان در همان رشته و همان مقطع تحصیلی به طور دائم تغییر می یابد و مدرک توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان صادر 

می شود.
۶.۱. دانشجوی انتقالی توأم با تغییر رشته: دانشجوی انتقالی توأم با تغییر رشته، دانشجویی اسـت کـه محـل تحصیل و رشته 

وی از دانشگاه مبدأ به دانشگاه سیستان و بلوچستان در همان مقطع تحصیلی به طور دائم، تغییر می یابد.

ماده ۲. ضوابط عمومی میهمانی، میهمانی دائم، انتقال و انتقال توأم با تغییر رشته
۱.۲. میهمانی، میهمانی دائم، انتقال و انتقال توأم با تغییر رشته دانشجویان، فقط از دانشگاه های همتراز یا تراز باالتر 
از دانشگاه سیستان و  بلوچستان )دانشگاه های سطح ۱ و سطح ۲( به دانشگاه سیستان و بلوچستان امکان پذیر 
می باشد. تغییر رشته،  انتقال و انتقال توأم با تغییر رشته ی دانشجویان پذیرش با سوابق تحصیلی به رشته هایی که 

از طریق آزمون سراسری پذیرش دانشجو داشته است ممنوع می باشد.
۲.۲. دانشگاه مبدأ با میهمانی، انتقال دائم و یا انتقال توأم با تغییر رشته دانشجو موافقت داشته باشد.

۳.۲. پذیرش دانشجو به شیوه های میهمانی، انتقال و یا انتقال توأم با تغییر رشته، نباید موجب تشکیل کـالس جدید و یا رشته 
جدید در دانشگاه سیستان و بلوچستان شود.

۴.۲. دانشگاه سیستان و بلوچستان، امکان ارائه خدمات آموزشی و رفاهی به دانشجویان مشمول این شیوه نامه را دارا باشد.
۵.۲. ازآنجاکه فرایند میهمانی، انتقال و انتقال توأم با تغییر رشته باتوجه به امکانـات دانشـگاه سیستان و بلوچستان و به تناسب 
ظرفیت پذیرش انجام خواهد شد، حداکثر ظرفیت پذیرش دانشـجوی میهمـان، میهمـان دائـم و انتقـال برای هر رشته و هرسال 

برابر 20 درصد ظرفیت دانشجوی پذیرفتـه شـده ورودی های آن رشـته در آن سـال، خواهد بود.
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۶.۲. ادامه تحصیل متقاضی در دانشگاه مبدأ، از نظر مقررات آموزشی بالمانع بوده و امکان ارائه حدنصاب واحدهای درسی وجود داشته 
باشد.

و  سیستان  دانشگاه  و  شـد  خواهـد  انجام  تحصیلی  هرسال  اول  نیمسال  برای  صرفاً  جدید،  انتقال  و  میهمان  دانشجوی  پذیرش   .7.۲
بلوچستان در نیمسال های دوم پذیرش دانشجوی میهمان و انتقال جدید ندارد. درخواست انتقال بـه ایـن دانشگاه باید توسط دانشجو، 
بر اساس تقویم زمانی اعالم شده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کـه در سـامانه جـامع خـدمات آموزشی )سجاد( درج می گردد 
)اردیبهشت هرسال(، ثبت شود. بدیهی است دانشگاه سیستان و بلوچستان تنها در قبال این گونه تقاضاها مسئولیت رسیدگی و پاسخ دهی 

دارد.
8.۲. درصورتی که دانشجو در مدت چهار نیمسال تحصیلی متوالی نتواند شرایط انتقال به دانشـگاه سیستان و بلوچستان را احراز نماید ولی 
دارای میانگین مطلوب موردنظر گروه آموزشی ذی ربط باشد با موافقـت دانشـگاه مبـدأ و کسـب موافقت گروه آموزشی مربوطه می تواند 
میهمان دائم گردد. بدیهی است دانشجوی میهمان دائم نیازی نیست هر نیمسال به دانشگاه مبدأ مراجعه نماید و در پایان تحصیالت با 
اعالم فراغت از تحصیل توسـط دانشـگاه سیستان و بلوچستان، مدرک فراغت از تحصیل وی توسط دانشگاه مبدأ صادر می گردد. دانشگاه 
سیستان و بلوچستان در قبال صدور مدرک فراغـت از تحصیل دانشجوی میهمان دائم توسط دانشگاه مبدأ هیچ مسئولیتی ندارد و صدور 

مـدرک فراغـت از تحصـیل دانشجو اعم از میهمان موقت و میهمان دائم درهرصورت توسط دانشگاه مبدأ انجام خواهد شد.
و  سیستان  دانشگاه  توسـط  تقاضـاها  بررسـی  نتـایج  هرسـال،  تیرماه  در  مبدأ  دانشگاه  تأیید  و  دانشجو  شرایط  احراز  در صورت   .9.۲
بلوچستان در نیمه اول شهریورماه در سامانه درج می گردد و دانشـجوی متقاضـی موظـف اسـت، ضـمن اطمینان از انجام این روند، شخصاً 
موضوع را پیگیری نماید. بدیهی است مسئولیت عدم پیگیری دانشـجو در زمان های مقرر و مراجعه پس از پذیرش تقاضاها، بررسی ها و 

زمان ثبت نام، برعهده شخص متقاضی خواهد بود.

ماده ۳. شرایط اختصاصی میهمانی
کلیه تقاضاهای دانشجویان متقاضی، صرفًا در صورت داشتن میانگین نمرات حداقل ۱۴ در رشته های فنی و مهندسـی و 
علوم پایه و داشتن میانگین نمرات حداقل ۱۵ در سایر رشته ها، داشتن حداقل یکی از بندهای ذیل، درنظرگرفتن ظرفیـت 
گـروه آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان، )موضوعات مندرج در مواد ۲-۲، ۲-۳، ۲-۴ این شیوه نامه( و نیز گذرانـدن 

حـداقل دو نیمسال تحصیلی در دانشگاه مبدأ بررسی می گردد.
۱.۳. ازدواج: ازدواج دائم دانشجوی دختر پس از قبولی در دانشگاه مبدأ رخ داده باشد و محـل سـکونت دانشـجو در اسـتان سیستان و 
بلوچستان باشد. بدیهی است پذیرش چنین دانشجویی حسب مورد با کسب موافقت دانشگاه های مبدأ و مقصد و رعایت ضوابط عمومی 

)موضوع ماده 2( مندرج در این شیوه نامه صورت خواهد گرفت.
۲.۳. فوت والدین، همسر و یا متارکه: 

الف( دانشجوی مجردی که پدر، مادر یا هر دوی آنهـا بعـد از قبـولی در دانشـگاه مبـدأ فـوت کـرده باشـند و سرپرستی پدر، مادر یا 
خانواده وی به موجب احکام مراجع قضایی بر عهده دانشجو قرار گرفته باشد.

 ب( دانشجوی مؤنثی که در حین تحصیل در دانشگاه مبدأ متارکه کرده یا همسر وی فوت نموده باشد.
۳.۳. سرپرستی:  دانشجوی دارای حکم سرپرستی و قیم نامه از مرجع ذی صالح )مراجع قضایی( که تاریخ صدور آن بعد از   تاریخ قبولی 

دانشجو در دانشگاه مبدأ باشد.
۴.۳. بیماری های خاص و معلولین:  دانشجویان دارای بیماری خاص، معلولیت مؤثر از جمله ضایعات پیشرفته، معلولیت جسمی و ... که 

این بیماری ها در زمان دانشجویی حادث شده باشند و امکان ارائه خدمات درمانی در شهر محـل تحصـیل بـرای ایشـان فـراهم نباشد.
تبصره ۱: تمامی موارد بیماری و معلولیت ها و اضطرار دانشجو برای میهمان یا انتقال می بایست توسـط پزشک معتمد دانشگاه سیستان 

و بلوچستان مورد تأیید قرار گیرد.
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تبصره ۲: دانشجویانی که والدین آنها پس از قبولی در دانشگاه، دچار نوعی بیماری خاص و یا معلولیت مـؤثر از جمله ضایعات پیشرفته، 
معلولیت جسمی و... شوند، به طوری که این بیماری ها و ضایعات، منجر بـه سرپرسـتی خانواده توسط دانشجو و یا کفیل شدن وی شود.

۵.۳. انتخاب واحدهای درسی دانشجوی میهمان باید با تأیید دانشگاه مبدأ و طبق شرایط دانشگاه سیستان و بلوچستان باشد. الزم بـه 
ذکـر اسـت مسئولیت پذیرش و تطبیق واحدها در دانشگاه مبدأ صرفاً به عهده شخص دانشجو می باشد.

تبصره ۱: دانشجوی متقاضی میهمانی ملزم است، نوع و تعداد واحدهای درسی تقاضا شده از دانشگاه مبدأ را بـا واحدهای ارائه شده در 
دانشگاه سیستان و بلوچستان مطابقت نماید. بدیهی است مسئولیت مغـایرت یـا عـدم ارائـه واحـدها و حتی ارائه شدن کمتر از حدنصاب 

)14 واحد( به عهده شخص دانشجو می باشد.
مدت مهمانی در دانشگاه حداکثر دو نیمسال تحصیلی می باشد. 

ماده ۴. شرایط انتقال و تمدید میهمانی
۱.۴. مدت تحصیل میهمانی به شرط کسب میانگین گروه آموزشی توسط دانشجو، می تواند تـا حـداکثر چهار نیمسال تحصیلی با توافق 
دانشگاه مبدأ و دانشگاه سیستان و بلوچستان ادامه یابد. در صورت کسب معدل کمتر از ۱۴ در هر نیمسال، امکان تمدید مهمانی 

وجود ندارد. 
۲.۴.  درصورتی که در مدت چهار نیمسال تحصیل متوالی میهمانی، میـانگین حـداقل تعـداد 56 واحـد از دروس غیرعمومی دانشجو در 
این دانشگاه باالتر از میانگین گروه آموزشی باشد، با اخذ موافقـت گـروه آموزشـی مربوطه دانشجو می تواند درخواست انتقال خود را از 

طریق مجاری قانونی به دانشگاه سیستان و بلوچستان تسلیم نماید.
۳.۴. انتقال دائم دانشجو از دانشگاه مبدأ به دانشگاه سیستان و بلوچستان در مدت تحصیل فقط برای یک بار مجاز می باشد.

۴.۴. تعداد واحدهای گذرانـده دانشـجوی متقاضـی انتقـال در دانشـگاه مبـدأ نبایـد از نصـف واحـدهای دوره کارشناسی تجاوز نماید.
۵.۴. پس از بررسي بندهاي 4 -1 تا 4 -4 حکم انتقال دائم دانشجو با رعایت ضوابط این شیوه نامه و پس از طرح در شوراي آموزشی 

دانشگاه سیستان و بلوچستان صادر خواهد شد. 
۶.۴. تمام نمرات درسی دانشجو )در دانشگاه های مبدأ و مقصد( اعم از قبولی و یا ردی و سوابق آموزشی برابـر آیین نامه های آموزشی 

میهمان و انتقال دانشجویان، حسب مورد و بر اساس سال ورود دانشجو به دوره آمـوزش عالی در کارنامه تحصیلی وی ثبت خواهد شد.

ماده ۵. ضوابط انتقال توأم با تغییر رشته
۱.۵. دانشجو در صورت گذراندن حداقل یک ششـم واحـدهای درسـی در دانشـگاه مبـدأ، احـراز نمـره آزمـون سراسری دانشگاه سیستان 
و بلوچستان در رشته مورد تقاضا و تأیید دانشگاه مبدأ می تواند تقاضای انتقال توأم با تغییر رشـته خود را به دانشگاه سیستان و بلوچستان 

تسلیم نماید درصورتی که سنوات داشته باشد.
۲.۵. پذیرش قطعی و صدور حکم انتقال توأم با تغییر رشـته دانشـجوی متقاضـی، درهرصورت بـا موافقـت شورای نقل وانتقال دانشگاه 

سیستان و بلوچستان صورت خواهد گرفت.
۳.۵. مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی انتقال توأم با تغییر رشته توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان صادر می شود.
۴.۵. انتقال توأم با تغییر رشته دانشجو به دانشگاه سیستان و بلوچستان در مدت تحصیل فقط برای یک بار مجاز است.

۵.۵. دانشجوی متقاضی انتقال توأم با تغییر رشته، با رعایت سایر شرایط مندرج در این شیوه نامه، موظف است تقاضای فیزیکی خود را 
پس از تأیید دانشگاه مبدأ در اردیبهشت ماه هرسال به دانشگاه سیستان و بلوچستان تسلیم نماید.
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ماده ۶. ضوابط تغییر رشته: 
دانشجوی دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه سیستان و بلوچستان با داشتن شرایط زیر می تواند از یک رشته یـا گـرایش بـه رشته یا گرایش 

دیگر تحصیلی تغییر رشته یا گرایش دهد:
۱.۶. وجود رشته یا گرایش مورد تقاضای دانشجو در دانشگاه سیستان و بلوچستان

۲.۶.  کمتر نبودن نمره های اکتسابی دانشجو در آزمون سراسری گروه آموزشـی ذی ربط از نمـره آخـرین فـرد پذیرفته شده در آن رشته 
یا گرایش در دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال پذیرش وی 

۳.۶. موافقت گروه آموزشی مبدأ و مقصد و تأیید شورای نقل وانتقال 
۴.۶. گذراندن حداقل یک ششم و حداکثر دو سوم واحدهای درسی

۵.۶. وجود امکان ادامه تحصیل دانشجو در رشته یا گرایش جدید در سنوات مجاز باقیمانده 
تبصره ۱: تغییر رشته از دوره های پایین به دوره های باالتر، از دانشگاه های غیردولتی و پیام نور به دانشگاه سیستان و بلوچستان و از دوره 

شبانه به روزانه این دانشگاه ممنوع، ولی برعکس آن مجاز است.
تبصره ۲: دانشجو صرفاً در هر دوره تحصیلی برای یک بار می تواند با رعایت شرایط این مـاده تغییـر رشـته یـا گرایش دهد.

اعضای  و  فرزندان  میهمانی  یا  انتقال  موضوع  ایثارگر  و  دانشجویان شاهد  و  بازنشسته  هیئت علمی شاغل،  فرزند  دانشجویان  ماده ۷. 
هیئت علمی تمام وقت رسمی )آزمایشی و قطعی(، پیمانی، دانشـجویان شاهد و ایثارگر بر اساس ضوابط و آیین نامه های مربوطه که به 

تصویب وزارت علوم، تحقیقات و فنـاوری رسـیده است بررسی و تصمیم گیری می شود.

ماده ۸. نظارت بر اجرای شیوه نامه 
۱.8. اعالم نتایج بررسی تقاضای میهمانی و انتقال دانشجویانی که مشمول یکی از بندهای ایـن شیوه نامه می باشند، پس از طرح در 

جلسات شورای آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان امکان پذیر می باشد.
۲.8. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این شیوه نامه برعهده معاون محترم آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد.

۳.8. بدیهی است که تقاضاهایی که شورای آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان با آن ها مخالفت نموده در صورتی قابـل تجدیدنظر 
خواهد بود که دانشجو مستندات جدید و قابل قبول به درخواست خود الصاق نموده باشد.

۴.8. تقاضاهای میهمان، انتقال و انتقال توأم با تغییر رشته به شرطی در کمیسیون موارد خاص قابل طرح می باشد که شورای آموزشی 
دانشگاه سیستان و بلوچستان خاص بودن این گونه تقاضاها را تأیید نماید.

دانشـجویان  انتقـال  و  میهمـانی  آیین نامه  اسـاس  بـر  تبصره   ۵ و  ماده   ۸ مقدمه،  یک  بر  مشتمل  شیوه نامه  این 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتـی وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری )موضـوع آیین نامه 
از  و  رسید  تصویب  بـه   ۱۴0۱/۳/۲۴ مـورخ  آموزشی  شـورای  و  تدوین  مورخ9۲/۳/۲0(  شماره۴۱/۳/۸۸۴۴۱ 

همان تاریخ الزم االجرا می باشد.
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