
[Type here] 

 

 

 آیین نامه مهمانی از پردیس بین الملل کیش به پردیس خودگردان تهران 

 1401آذرماه  29مصوب ویرایش اول، 

 

 الف. شرایط درخواست بررسی مهمانی 

بایست حداکثر تا یکماه قبل از تاریخ شروع نیمسال اول هر سال تحصیلی به پردیس خودگردان تهران  . درخواست مهمانی می ۱

 مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. ، شوندهایی که پس از این تاریخ ارجاع ارسال شود. درخواست

 .دارد. امکان پذیرش دانشجوی مهمان در نیمسال دوم سال تحصیلی، فقط برای یک نیمسال تحصیلی وجود ۲

 تحصیلی بررسی خواهد شد.   نیمسال. درخواست تمدید مهمانی در صورت وصول درخواست تا دو هفته پیش از شروع ۳

 بر خواهد بود. معت  ،ند. فقط درخواست های مهمانی که از طریق سامانه آموزش ارسال گرد۴

و مشروط به   کیش  المللپردیس بینکسب موافقت  بعد از    . فرآیند بررسی درخواست مهمانی در پردیس خودگردان تهران۵

 شود.آغاز می الملل کیش بینگذراندن حداقل دو نیمسال در پردیس 

 . باشد ، بررسی نخواهد شد  ۵/۱۶: درخواست متقاضیانی که معدل کل آنها کمتر از ۱تبصره 

ها با در نظر گرفتن شرایط و دالیل متقاضی بر اساس اولویت و ظرفیت مورد قبول دانشکده مقصد  : همه درخواست ۲تبصره  

 بررسی خواهد شد. 

 ب. روند مهمانی در پردیس خودگردان تهران  

 مهمان صادر خواهد کرد. . پردیس خودگردان تهران پس از بررسی و موافقت با مهمانی، برای متقاضی شماره دانشجویی ۱

متقاضی  از صدور شماره موقت مهمانی،  است پس  واحد خواهد بود که الزم    ۱۵. حداکثر واحد قابل اخذ برای دانشجوی مهمان  ۲

برای اخذ دروس به آموزش پردیس خودگردان    ،عد از گرفتن مهر تایید برای اخذ دروس از دانشکده یا مراکز مورد نظرشخصا ب

 ماید.  تهران مراجعه ن

متناسب  نیز  مطابق با مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه خواهد بود. پرداخت شهریه متغیر    . پرداخت شهریه ثابت دانشجویان مهمان۳

 با واحد های اخذ شده و مشابه سایر دانشجویان  پردیس خودگردان تهران خواهد بود.

یس خودگردان تهران، یک هفته پس از ثبت نام واحدها  . حداکثر زمان الزم برای تسویه حساب کامل دانشجوی مهمان با پرد۴

 خواهد بود. در غیر اینصورت واحدهای اخذ شده حذف و ثبت نام کن لم یکن تلقی خواهد شد.  

 ج. شرایط تمدید مهمانی 

 های مهمانی، دو نیمسال خواهد بود.   . حداکثر نیمسال۱

 در نیمسال اول مهمانی، امکان تمدید مهمانی وجود نخواهد داشت.  شدن دانشجو . در صورت مشروط ۲

  


