توافقنامه سطح خدمت " تایید مهمانی دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور "
کد18042581101 :

-1مقدمه
میهمانی :در مواردی که دانشجو برای نیمسال تحصیلی مشخصی اقدام به تغییر محل تحصیل خود می نماید به عنوان دانشجوی
میهمان در دانشگاه مقصد شناخته میشود.
 -2هدف
در مواردی که دانشجو بطور موقت ناگزیر به تغییر محل تحصیل خود باشد میتواند با توافق دانشگاههای مبداء و مقصد به عنوان
دانشجوی میهمان ،محل تحصیل خود را بطور موقت برای مدت معین تغییر دهد.
-3مسئولیت
هر دانشجو در هر رشته می تواند حداکثر یک نیمسال در دوره کاردانی و یا کارشناسی ناپیوسته و دو نیمسال در دوره کارشناسی
پیوسته ،در یک دانشگاه به طور تمام وقت ،به صورت میهمان تحصیل کند .در هر حال واحدهایی که دانشجو به صورت میهمان،چه
به صورت تمام وقت و چه به صورت تک درس در یک یا چند دانشگاه گذرانده است،نباید از  40درصد کل واحدهای دوره تجاوز کند
میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه مشروط بر این است که دانشجو حداقل یک نیمسال تحصیلی خود را در دانشگاه مبداء گذرانده
باشد.
میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه برای گذراندن یک یا چند درس با موافقت دانشگاه مبداءو دانشگاه مقصد ،به شرط آنکه تعداد
واحدهای درسی مذکور کمتر از  10واحد باشد و جمع واحدهای درسی اخذ شده دانشجو در دانشگاه مبداءو مقصد در آن نیمسال
از  12واحد کمتر و از  20واحد بیشتر نشود،بالمانع است.
واحدهایی که دانشجوی میهمان در یک یا چند دانشگاه می گذراند ،عیناً در کارنامه او در دانشگاه مبداء ثبت میشود و نمرات آنها
در محاسبة میانگین نیمسال و میانگین کل او منظور خواهد شد.
حداقل نمره قبولی دانشجوی میهمان در دانشگاه مقصد  12می باشد و واحدهایی را که دانشجو در دانشگاه مقصد با نمرة کمتر از
 12گذرانده است باید مجدداً بگذراند..
-5هزینه ها و پرداختها
ارائه این خدمت در اولین در خواست ،فاقد هر گونه هزینه می باشد.
- 6عملکرد دوره
این توافقنامه سطح خدمت تا زمانی که ازسوی معاونت آموزشی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در دستور کار دانشگاه
ها بوده و تایید می شود اعتبار خواهد داشت.
 - 7خاتمه توافقنامه
در پایان فرایند رسیدگی به تقاضای دانشجویان میهمانی چنانچه توافق دانشگاه مبداء صورت پذیرد .دانشجو جهت انتخاب واحد به
دانشگاه مقصد مراجعه و پس از ثبت نام ،تحصیل را ادامه می دهد.

