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 مقدمه و اهداف:
سایر همکاری و مساعدت در حل مشکالت دانشجویان شاغل به تحصیل در  و منظور جذب دانشجویان نخبهبه 

و امکانات خود، دانشجوی میهمان یا انتقالی می پذیرد.  ظرفیت، این دانشگاه در حد کشورعلوم پزشکی  هایدانشگاه

دانشجویان  در تعیین تکلیف و تسریع روند تسهیلشروط، به منظور تبیین  در راستای برقراری عدالت و این شیوه نامه

و هر سال بر حسب شرایط و امکانات  تدوین شدهمتقاضی میهمانی و یا انتقال به دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

دانشگاه، مورد بازنگری قرار گرفته و در پایگاه اطالع رسانی مدیریت امور آموزشی دانشگاه قرار داده می  آموزشی

  شود.
 

 اول : ثبت درخواست مرحله

ل فص در و سالدر  یک مرتبهشورای بررسی درخواست های نقل و انتقاالت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 

 ، برای بررسی درخواست های جدید تشکیل می گردد.تابستان

دوره های زمانی خاص در دسترس باید ضمن مراجعه به سامانه نقل و انتقال وزارتی که در  کلیه متقاضیان جدید میهمانی

ی تائید نهای در خواستهای ثبت شده، تنها پس از موافقت توسط دانشگاه مبدا و .قرار می گیرد  درخواست خود را ثبت نمایند

 درخواست توسط دانشجو ،  قابل بررسی خواهد بود.

 تذکرات مهم:

تقاضا های ثبت شده در سامانه، مورد بررسی قرار  این دانشگاه به درخواست های حضوری پاسخگو نمی باشد و صرفاً: 9

 دانشجویان و والدین نیز  نتیجه نهایی را می بایست از طریق سامانه مربوطه پیگیری نمایند. .خواهند گرفت

د. خواهد بوشهریه  م با تغییر رشته، مشمول پرداخت شهریه مطابق جدولأهرگونه میهمانی و انتقالی و انتقال تو: 2

 ( حق الزحمه دانشجویی پرداخت نخواهد گردید.و داروسازی دندانپزشکی، در دوره بالینی )پزشکیهمچنین 

 ی نهایی دانشگاه، نسبت به انتخاب واحد در دانشگاه مبدا اقدام نمایند.أدانشجویان متقاضی الزم است تا اعالم ر: 3

ین دانشگاه از پذیرش دانشجویان جدید در این به دلیل متفاوت بودن برنامه مرحله فیزیوپاتولوژی )مبانی طب(، ا: 4

کمبود ظرفیت مراکز آموزشی درمانی، پذیرش میهمان در دوره بالینی پزشکی،  بدلیل "ضمنا معذور می باشد. ،مقطع

 امکانپذیر نمی باشد.

 پذیرش میهمان جدید امکانپذیر نمی باشد. بدلیل نبود ظرفیت در رشته دندانپزشکی،: 5

 مین خوابگاه برای دانشجویان میهمان نخواهد داشت.أهیچ گونه تعهدی برای تاین دانشگاه : 6
 

  رازیش یپزشک علوم دانشگاه توسط درخواست یبررس:  دوم مرحله
در رشته مقاطع تحصیلی در دانشکده ها، درخواست هایی را  در صورت وجود ظرفیتدانشگاه  تشورای نقل و انتقاال

 نمود. ، بررسی خواهدبا در نظر گرفتن تذکرات فوق وزارتی دریافت کرده باشدکه صرفاً از طریق سامانه 

در صورت دارا بودن شرایط اولیه،  مطابق  موارد زیر، مدیریت امور آموزشی به منظور بررسی ظرفیت و ارائه و تطبیق 

 واحد های درسی مورد درخواست، نظر دانشکده مربوطه را اخذ می نماید.
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 ت ارائه درخواست میهمانیعام جه الف: شرایط

 شرط معدل الزم جهت بررسی پرونده: -9

  81از دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، ایران، اصفهان، تبریز و مشهد: معدل کل حداقل  

 5/81از دانشگاه های اهواز و کرمان: معدل کل حداقل 

  81سایر دانشگاه ها: معدل کل حداقل 

درصد آنها  17واحد که  93و گذراندن حداقل  أگذراندن دو نیمسال تحصیلی در دانشگاه مبددانشجو تنها پس از  -2

 تواند درخواست میهمانی دهد. مربوط به دروس غیر عمومی باشد، می

هر دانشجو دو نیمسال تحصیلی )غیر تابستان( در این دانشگاه میهمان خواهد بود.  ، 2بند در صورت احراز شرایط  -3

کسب کند، تمدید میهمانی انجام نخواهد شد را  85شجو در نیمسال اول میهمانی در شیراز، معدل کمتر از چنانچه دان

 أ،مبد توسط دانشگاه ی درسیپذیرش واحدها یا کلیه تبعات  ناشی از عدم تطابق وو  باز گردد أمبد دانشگاه به و باید

 عهده دانشجو خواهد بود. بر

دای در ابت در صورت دریافت حکم انضباطی در هر زمان از تحصیل توسط دانشجو، میهمانی لغو خواهد گردید. تبصره:

توسط مدیریت امور آموزشی از تمامی دانشجویان میهمان اخذ خواهد  تعهد مربوطه )آموزشی و انضباطی( میهمانی،

 گردید.

واحد در هر نیمسال  81در دو نیمسال و با اخذ حداقل  81در صورت کسب میانگین معدل حداقل  دانشجو می تواند -4

 ی ویدرصد آن واحد ها از دروس غیر عمومی باشد، درخواست انتقالی دهد و در صورت وجود ظرفیت، تقاضا 17که 

 مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 

 ب : شرایط خاص جهت ارائه درخواست میهمانی 

ذراندن و گ أپس از گذراندن دو نیمسال تحصیلی در دانشگاه مبد ،ط زیردانشجوی متقاضی میهمانی با هر یک از شرای

 درخواستمی تواند ، 85درصد آنها مربوط به دروس غیر عمومی باشد و ارائه معدل کل حداقل  17واحد که  93حداقل 

 خود را در سامانه ثبت نماید .  میهمانی داده و تقاضای

ارائه سند ازدواج )بعد از قبولی( خانم ها در آزمون سراسری و سکونت و اشتغال همسر ایشان در شیراز با ارائه  -9

 مدارک معتبر 

اص به تائید کمیسیون پزشکی خ مدارک مستند و قابل قبول مربوط به بیماری صعب العالج دانشجو که بایدارائه  -2

 دانشجویی دانشگاه برسد.

از مراجع قانونی و به شرطی که بعد از قبولی  -که به عهده دانشجو باشد-کفالت و سرپرستی خانوادهگواهی ارائه  -3

 دانشجو در آزمون سراسری اتفاق افتاده باشد.

درصد آنها  17که واحد  81)با شرط اخذ حداقل  شرط تمدید میهمانیدر ارتباط با موارد ذکر شده در بند ب،  تبصره:

 انتقالمی باشد. شرط  85کسب معدل حداقل  9و  2و در موارد  81کسب معدل حداقل  8در مورد  غیر عمومی باشد(
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 ،دو نیمسال گذراندن حداقل خواهد بود که پس ازدر دو نیمسال منتهی به انتقال  81، کسب میانگین در هر سه مورد

 مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 

 ج : سایر موارد:

 عام طیشرادر  آنچه ازنمره کمتر  کیکل  معدل ارائه با شان،یا فرزندو  همسر راز،یش یدانشگاه علوم پزشک کارمند -9

ارائه  و در سامانه ثبت  را یهمانیدرخواست م تواند یم ل،یتحص محل دانشگاه حسب برشده  ذکر( 8مورد  الف،)بند 

 . بود خواهد شده، ذکر فکه در بند ال انیدانشجو ریسا همانندو انتقال  دیتمد شرط. دینما

 با( گرثاریشاهد و ا انیستاد امور دانشجو ینامه ها نیدر آئ یثارگریا فی)مطابق تعر شانیاو فرزند  همسر ثارگر،یا -2

 تواند یل،میتحص محل دانشگاه حسب بر شده ذکر( 8 مورد الف،)بند  عام طیشرا در آنچه از کمتر نمره کی معدل ارائه

ر که در بند الف ذک انیدانشجو ریو انتقال همانند سا دیتمد شرط. دیارائه  و در سامانه ثبت نما را یهمانیم درخواست

 شده، خواهد بود. 

در دو  81( آزمون سراسری با ارائه معدل کل حداقل 333)تا  8777کمتر از  کشوریدانشجوی دارای رتبه  -3

درصد آنها غیر عمومی باشد( از  دانشگاه مبدأ، مشروط  17واحد در دو نیمسال که  93نیمسال )با شرط اخذ حداقل 

ان شدن، به اینکه محل اخذ دیپلم وی شهرستان شیراز باشد، خارج از ظرفیت پذیرش می شود. در صورت میهم

 شرط تمدید و انتقال همانند سایر دانشجویان که در بند الف ذکر شده، خواهد بود. 

ا ی فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاه می باشند و مطابق مقررات وزارتی شرایط نی کهبرای دانشجویان میهما -4

در صورت عدم  مسال می باشد.در هر نی 81انتقال را ندارند، تمدید میهمانی منوط به کسب معدل حداقل  مجوز

کلیه تبعات  ناشی از عدم در هر نیمسال، میهمانی دانشجو لغو و باید به دانشگاه مبدأ بازگردد و و  81کسب معدل 

 عهده دانشجو خواهد بود. بر أ،توسط دانشگاه مبد ی درسیپذیرش واحدها یا تطابق و

هد و ایثارگر، اعطای میهمانی یا انتقال، صرفاً بر اساس آئین درصد شا 5هیأت علمی و  اعضای ل فرزنداننقل و انتقا -5

 مربوطه انجام می شود.  های نامه

درصد شاهد و ایثارگر سایر دانشگاه ها  5دانشگاه علوم پزشکی شیراز از پذیرش فرزندان اعضای هیأت علمی و توجه: 

که رشته مورد درخواست در دانشگاه محل زندگی خودشان )عضو هیأت علمی و یا خانوده شاهد و ایثارگر( موجود 

 باشد، معذور است. 
 

 یفرهنگ و یقهرمان ،یورزش قسواب یدارا انتقال و نقل انیمتقاض طیشرا: د

  :ورزشی

 موجود یورزش یها رشته در یاستان ای یمقام اول تا سوم کشور یدارا که یورزش یها نهیمستعد در زم یدانشجو -  

 ثبترصورت د ،دانشگاه باشد یبدن تیترب تیریمد دیمورد تائ ودانشگاههای علوم پزشکی  انیدانشجو یورزش ادیالمپ در

الزامی  شرط. دهد یهمانیم درخواست دتوان یم 95 حداقل کل معدل ارائه و یوزارت انتقال و نقلدرخواست در سامانه 

درصد آنها  17که واحد  81)با شرط اخذ حداقل  یهمانیم مسالیدر ن 85حداقل  کسب معدل یهمانیم دیتمد جهت
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 یبدن تیترب تیریمد دیتائ با دانشگاه یورزش یها گروه نیتمر در منظم حضور "ضمنا، می باشد. غیر عمومی باشد(

 الزامی است. دانشگاه

خارج از ظرفیت  پذیرش،  ،یورزش ادیالمپ سوم تا اول مقام کسبصورت  در انیدانشجو نیا یانتقال درخواست -  

 . شد خواهد یبررس

 

  :فرهنگی

درمان و آموزش  ،نشریات وزارت بهداشت و گان کشوری دارای رتبه اول تا سوم جشنواره های هنری سیمرغبرگزید -  

میهمانی ایشان بررسی خواهد شد. درخواست ، 85حداقل  کل پزشکی و اول تا سوم مقام قرآنی کشوری با ارائه معدل

 17که واحد  81)با شرط اخذ حداقل  در نیمسال میهمانی 85حداقل  تمدید میهمانی کسب معدل الزامی جهت شرط

 می باشد. درصد آنها غیر عمومی باشد(

 بررسیخارج از ظرفیت  پذیرش،  ،در صورت  کسب مقام اول تا سوم کشوری این دانشجویاندرخواست انتقالی  -  

 شد. خواهد

  


